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Förkortningar

AAC
ADB
ANC
BLNS-Iänderna

BSAC
COMESA
EPZ
GATT
HIPC
IDSC
IFAD
IISS
IMF
LDC
OECD
PTA
Renamo

SACU
SADC
SADCC
SAPP
SATCC
SSA
UNICEF
UNITA

USD
WTO
ZAR

Anglo-American Corporation of South Africa
African Development Bank
African National Congress
samtliga medlemsländer i SACU utom Sydafrika, d.v.s Botswana, Lesotho,
Namibia och Swaziland
British South African Company
Common Market for Eastern and Southern Africa
Export Processing Zones
General Agreement on Tariffs and Trade
Highly Indepted Poor Countries
Interstate Defence and Security Committee
International Fund for Agriculturai Development
International Institute for Strategic Studies
International Monetary Fund, Internationella valutafonden
Less Developed Countries
Organisation for Economic Cooperation and Development
Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa. Föregångare till COMESA
Resistencia Nacional Mo<;ambicana. Det stora oppositionspartiet i Mo<;ambique.
Tidigare sydafrikastödd väpnad rörelse mot Frelimoregeringen.
Southern African Customs Union
Southern African Development Community
Southern African Development Cooperation Conference
Southern African Power Pool
Southern African Transport and Communications Commission
Sub-Saharan Africa, Afrika söder om Sahara
United Nations (International) Children's (Emergency) Fund, FNs barnfond
Uniäo Nacional para al Independencia Total de Angola. Parti i Angola.
Den rörelse som fört krig mot regeringen sedan självständigheten 1975, länge med
sydafrikanskt stöd
USA dollar
World Trade Organisation
Sydafrikanska rand, valutan i Sydafrika
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Tabel11. Ekonomiska basindikatorer 1995
Land Folkmängd BNI/inv BNP Export

(milj) (USD) (mUSD) (mUSD)
Angola 11 410 3782 3655
Botswana 1 3020 4318 2908
Lesotho 2 770 1029 663
Malawi 10 170 1465 419
Mauritius* 1 3380 3919 2402
Mo<;ambique 16 80 1469 490
Namibia 2 2000 3033 1899
Sydafrika 41 3160 136035 33471
Swaziland 1 1170 1053 300
Tanzania 30 120 3602 1253
Zambia 9 400 4073 1500
Zimbabwe 11 540 6522 1895
SADC totalt 135 1210 170240 50855
SADC utom Sydafrika 94 360 34205 17384
Förhållandet Sydafrika:övriga SADC 0,44:1 3,4:1 4,0:1 1,9:1

Källa: World Development Report 1997. *blev SADC-medlem 1995.

Tabe112. Sociala basindikatorer 1960 och 1993

Land Förväntad Barnadödlighet (per Läskunnighet bland Dagligt
medellivslängd vid 1000 levande födda) vuxna kaloriintag

födseln (år) (%) per invånare
1960 1993 1960 1993 1970 1993 1992

Angola 33 47 208 123 1840
Botswana 46 65 116 42 41 68 2288
Lesotho 43 61 149 78 70 2201
Malawi 38 46 207 142 55 1827
Mauritius 59 70 70 18 2696
Mo<;ambique 37 46 190 147 22 38 1680
Namibia 43 59 146 59 2120
Swaziland 40 58 157 74 75 2706
Tanzania 41 52 147 85 66 2021
Zambia 42 49 135 103 52 76 1931
Zirnbabwe 45 53 110 67 55 84 1989
Sydafrika 49 63 89 52 81 2705

Källa: UNDP: Human Development Report 1996.
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Inledning

Förenklat uttryckt handlar politisk ekonomi om
relationerna mellan stat och marknad. Detta är i
hög grad fallet vad gäller regionaliseringen i
södra Afrika. Marknadens aktörer, som inte bara
består av privata utan också av statliga, halv
statliga och kooperativa företag, är de som
snabbast sel' möjligheterna när förutsättningarna
för deras verksamhet i regionen södra Afrika
förändrats i och med det kalla krigets slut och
apartheids fall i Sydafrika. Staterna, som är de
aktörer som i första hand har ansvar för hur de
nya ramarna i form av regionala regelverk och
institutioner skall se ut, kommer på efterkälken.
Regionaliseringen1 drivs i huvudsak av mark
nadskrafterna, medan de politiska besluten
kommer i efterhand.

Denna skrift handlar främst om förhållandet
mellan staternas södra Afrika och marJ..:nadens
södra Afrika. Det finns också ett mycket viktigt
tredje perspektiv, nämligen folkens södra Afrika.
Där pågår regionalisering på två nivåer: dels
pågår ett handlande och vandrande över grän
serna, äldre än gränserna själva, dels utvecklas
ett regionalt samarbete mellan yrkessamman
slutningar, miljöorganisationer, organisationer
för mänskliga rättigheter, fackliga rörelser och
andra icke-statliga och icke marknadsstyrda
institutioner som utgör delar av modernise
ringsprocessen.

Södra Afrika är den region på den afrikanska
kontinenten som anses ha bäst förutsättningar
för en snabb utveckling. De främsta argumenten
för detta påstående är de omfattande naturresur
serna och det moderna Sydafrikas, jämfört med
den övriga kontinenten, utvecklade ekonomi och
samhällsinstitutioner. Samtidigt bromsar arvet
från apartheidtiden fortfarande ansträngningar
na att åstadkomma politisk stabilitet och snabb
ekonomisk tillväxt, både i själva Sydafrika och i
resten av regionen. Av historiska skäl är inte
grationsnivån hög på flera viktiga områden.

Syftet med denna text är att i breda drag
teckna den miljö i vilken den fortsatta regionali
seringen äger rum. Särskilt står effekterna av
Sydafrikas överlägsna kapacitet på många om-

Stort tack till Fredrik Söderbaum för utförliga
kommentarer till ett tidigare utkast. Tack också
till Mai Palmberg för värdefulla synpunkter.
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råden i fokus. 2 Därmed kan också den ofta an
vända liknelsen om Sydafrikas roll som "loko
motiv" för hela regionen problematiseras.

Det är svårt att på 40-45 sidor göra en
heltäckande framställning. Förhoppningsvis ger
den ändå en bild av södra Afrikas regionala
struktur och av några av de viktigaste aktörer
som påverkar denna struktur.

Sydafrikas dominans3 är stark på de flesta
områden. Många hoppas att Sydafrikas relativa
styrka skall ha en "lokomotiveffekt" för hela
regionen och åstadkomma en nödvändig brygga
mellan regionen och världsekonomin. Andra
fruktar att dess dominans kommer att resultera i
att den av historien skapade centrum-periferi
strukturen i regionen ytterligare förstärks. Detta
skulle hota möjligheterna att åstadkomma en
utveckling som vore positiv för hela södra
Afrika och därmed göra de svagare länderna i
regionen mindre intresserade av ett regionalt
samarbete,4 som många anser är nödvändigt
också för den starkaste partnern, Sydafrika.

Definitionen av regionen södra Afrika blev
mer komplicerad i och med att Demokratiska
Republiken Kongo och Seychellerna blev nya
medlemmar i Southern African Development
Community, SADC,5 år 1997. Dessförinnan fanns
goda argument för att definiera södra Afrika
som SADC, d.v.s. inkluderande följande tolv
länder: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mauritius, Moc;ambique, Namibia, Swaziland,
Tanzania, Zambia och Zimbabwe.6

Dispositionen är följande: först kommer tre
inledande avsnitt, ett om den historiska bak
grunden, ett om södra Afrikas position i den glo
bala ekonomin och ett om de viktigaste regio
nala organisationerna. Sedan följer ett avsnitt om
regionala säkerhetsfrågor och den därmed sam
manhängande politiska stabiliteten och demo
kratin. Därefter kommer redovisningen av den
politiska ekonomin, indelad i ett sektorinriktat
avsnitt och ett om produktionsfaktorernas regio
nala rörlighet. Avslutningsvis sammanfattas
några av slutsatserna från de föregående av
snitten.



Historisk bakgrund

Grunden till viktiga delar av regionens nuva
rande ekonomiska struktur och infrastruktur
skapades för drygt hundra år sedan i samband
med att diamanter och guld hittades i Kimberley
och Witwatersrand i Sydafrika. Gruvnäringens
snabba expansion krävde migrantarbetskraft och
transportleder. Dess överskott kunde användas
för utveckling av jordbruk, städer och industri.
Den speciella strukturen på det sydafrikanska
näringslivet, med en handfull dominerande
konglomerat, har också rötter i denna tidiga
period.

Kring förra sekelskiftet integrerades Syd
afrika och delar av södra Afrika i världsekono
min genom omfattande kapitalflöde utifrån,
framför allt från England, och snabbt växande
exportinkomster. Regionen blev en del av ett
kolonialt utrikeshandelssystem i egenskap av
exportör av mineraler och jordbruksprodukter
samt importör av kapitalvaror och industri
produkter. Den privata sektorn var den dyna
miska faktorn i detta skeende.

Andra delar av dagens regionala politiska
ekonomi har sina rötter i 1900-talets utveckling:
apartheidsystemets framväxt och importsubsti
tutionspolitiken i Sydafrika med starkt statligt
inflytande; Storbritanniens och Portugals kolo
nialpolitik, efterträdd av den postkoloniala ut
vecklingspolitiken i de självständiga staterna.
Parallellt med dessa processer förstärktes den
överliggande regionala konflikten om apartheid
politiken.

En kortfattad regional historik kan delas upp
i följande perioder:7

1. Ca 1870-1915. Mineralexpansionen,
migrantarbetarna och järnvägarna.

2. Ca 1915-1950. Kolonialismens expansions
period, industrialisering i Sydafrika, vita
"settlers" i flera andra länder.

3. Ca 1950-1990. Apartheid som samhälls
system i Sydafrika, avkolonisering och kamp
mot apartheid, destabilisering och fientlig regio
nalisering.

Mineralexpansionen, migrantarbetarna
och järnvägarna

Upptäckten av diamanter (Kimberley 1867) och
guld (Witwatersrand 1886) förvandlade Syd-
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afrika från en koloni av marginell betydelse för
det brittiska imperiet till ett regionalt centrum
för gruvindustrin.8 Vid sekelskiftet stod guld och
diamanter för två tredjedelar av Sydafrikas
export, som då hade fyrdubblats på 30 år. Om
kring 1920 producerades hälften av världens
guld i Sydafrika.

Expansionen av guld- och diamantutvin
ningen finansierades av utländskt kapital, fram
för allt brittiskt. Detta massiva kapitalinflöde
påverkade hela södra Afrika. Efter några decen
nier dominerade några få stora företag hela
regionen södra Afrika ekonomiskt. Gruvorna
attraherade vita immigranter från Europa som
förmän och afrikanska migrantarbetare från hela
regionen.

Sedan slutet av 1800-talet blev därför mi
grantarbete ett utmärkande drag för den regio
nala politiska ekonomin, länge med Mo<;am
bique som främsta "leverantörsland". Med ökad
plantage- och gruvverksamhet i dåvarande
Nord- och Sydrhodesia utvecklades också
Nyasaland till en arbetskraftsreserv.

Redan 1898 bildade gruvbolagen en gemen
sam rekryteringsorganisation för att anställa
afrikanska migrantarbetare. Därigenom kunde
de avstå från att konkurrera om arbetskraft med
erbjudande om högre lön. I stället kunde löne
nivån för afrikanska lönarbetare hållas på en
extremt låg nivå under en lång period. Reallönen
för afrikanska gruvarbetare i Sydafrika sjönk
ända fram till 1950-talet. I slutet på 1800-talet
infördes också restriktioner som hindrade
afrikanska jordbrukare att sälja sitt överskott till
tätorterna kring gruvorna och till städerna.
Skatter som måste betalas i pengar bidrog också
till att skapa arbetskraftsreserver för gruv
bolagen och de stora kommersiella jordbruk och
plantager som etablerades i flera länder i början
av 1900-talet. Under denna period försämrade
flera års torka och boskapspest de afrikanska
boskapsägarnas sihlation kraftigt, särskilt för de
fattigaste och mest sårbara.

Omkring 1930 hade allt afrikansk kommersi
ellt jordbruk i Sydafrika avvecklats, medan de
vita jordbrukarna fick starkt statligt stöd för sin
verksamhet. Inte bara de sydafrikanska gruv
bolagen utan också vita jordbrukare och plan
tageägare i dåvarande Sydrhodesia och Mo<;am-



bique använde migrantarbetare. I Mo<;ambique
och Angola använde sig den portugisiska kolo
nialmakten av tvångsarbete och tvångsodling av
bland annat bomull.

Gruvexpansionen krävde också transporter
till kusten och utbyggda hanmar, både för mine
ralexporten och för import av maskiner och
industrivaror från Europa. Den första järnvägen
i regionen påbörjades 1876 för att förbinda
Kimberley med Kapstaden och senare med Port
Elizabeth och East London. Från guldfälten i
Rand byggdes järnvägen till Louren<;o Marques i
Mo<;ambique på 1890-talet. Cecil Rhodes bolag
British South Africa Company, BSAC, byggde
1897 järnväg från Kimberley till Bulawayo i nu
varande Zimbabwe, som ett första steg i Rhodes
plan att koppla ihop Kap och Kairo. Två år
senare byggde BSAC järnvägen mellan Salisbury
och hamnstaden Beira i Mo<;ambique och senare
också järnväg från kopparfälten i Katanga (nu
varande Shabaprovinsen i Demokratiska Repub
liken Kongo) och från Zambia till Salisbury och
Bulawayo. (Libby 1987: 22-23.) Senare byggdes
järnvägen från kopparfälten till hamnstaden
Lobito i Angola.

Huvuddelen av det nuvarande järnvägsnätet
i södra Afrika byggdes alltså under årtiondena
kring sekelskiftet. BSAC införde också hyddskatt
och andra åtgärder för att tvinga afrikanerna att
arbeta i gruvor och på plantager. En väsentlig
del av den ekonomiska strukturen i nuvarande
Zambia, Zimbabwe och Malawi har sina rötter i
BSACs verksamhet under perioden 1890-1920.

Mineralsektorns stora ekonomiska betydelse,
migrantarbetet och mönstret av järnvägar och
hamnar i dagen politiska ekonomi i stora delar
av södra Afrika kan alltså ledas tillbaka till
årtiondena kring sekelskiftet. Detta gäller för
övrigt också tullunionen Southern African
Customs Union, SACU, mellan Sydafrika,
Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland,
som bildades 1910. Då hade olika frihandelsavtal
varit i kraft mellan de provinser som bildade
Sydafrikanska Unionen efter boerkriget och de
brittiska protektoraten, en del redan från före
sekelskiftet.9 Det nuvarande handelsmönstret
där import från eller via Sydafrika står för
mellan 80 och 95 procent av den totala importen
till BLNS-länderna1o skapades alltså också vid
sekelskiftet.

9

Nuvarande gränser mellan länderna i region
en baseras, liksom i resten av Afrika, på de
koloniala gränser som drogs upp vid Berlinkon
ferensen 1884-1885. De stämmer dåligt med ut
bredningsområdena för olika etniska grupper.
Geografiska anomalier som t.ex. Capriviremsan
kan förklaras med kolonialmakternas intressen
och relativa makt,u

Kolonialismens expansion i södra Afrika

Under denna period stabiliserades kolonialmak
ternas administration och som ett resultat av
första världskriget försvann Tyskland som kolo
nialmakt. Sydafrika fick i uppdrag av Nationer
nas Förbund att administrera Namibia, kallat
Sydvästafrika. Salazars övertagande av makten i
Portugal 1926 innebar att kolonierna Angola och
Mo<;ambique intensivare utnytijades som råva
ruproducenter, samtidigt som övriga europeiska
länder utestängdes från dessa kolonier och
portugiser lockades att flytta till dem som ny
byggare. Mo<;ambiques ekonomi byggde under
denna tid på tvångsarbete, export av arbetskraft
och transithandel via hamnarna i Louren<;o
Marques och Beira.

De vita som kom med Rhodes till Sydrhode
sia fick i brist på förväntade stora mineralfyndig
heter i stället ägna sig åt jordbruk och boskaps
skötsel på de bästa jordarna i landet, medan
BSAC fördrev den afrikanska befolkningen till
de sämre jordarna i särskilda reservat. De vita i
Sydrhodesia (Zimbabwe) röstade om huruuvida
landet skulle knytas närmare till Sydafrika eller
vara en brittisk koloni med en "ansvarig (lokal,
vit) regering". De valde det senare alternativet,
som genomfördes 1925. Den brittiske guver
nören i Nordrhodesia (Zambia) försökte också
locka nybyggare till området, dock med föga
framgång. Krigsförberedelserna i Europa på
1930-talet och andra världskriget skapade stor
efterfrågan och höga priser på koppar, vilket
gruvbolagen, framför allt BSAC, ijänade stora
pengar på, men inte kolonialadministrationen.
Nordrhodesia utvecklades till en gruvekonomi
och Nyasaland (Malawi) blev arbetskrafts
reservat. Under perioden 1953-1963 var de tre
områdena samlade i Centralafrikanska Federa
tionen, framför allt framdriven av de vita nybyg
garna i Sydrhodesia, där en stor del av vinsterna
från kopparbrytningen i Nordrhodesia investe
rades.



Sydafrika administrerade Namibia, som i
praktiken blev en femte provins, där apartheid
Iagar på olika områden infördes parallellt med
att detta skedde i Sydafrika. Regeringen i
Pretoria misslyckades flera gånger med att över
tyga britterna om att de borde överlämna admi
nistrationen av sina protektorat Bechuanaland
(Botswana), Basutholand (Lesotho) och Swazi
land till Sydafrika. Befolkningen i dessa områd
en var också starkt emot en sådan förändring.

I Sydafrika diversifierades ekonomin med
hjälp av överskottet från gruvdriften. Infrastruk
turen och det vita kommersiella jordbruket byg
gdes ut, industrisektorn expanderade med stark
statlig inblandning och med importsubstitution
som strategi. Staten tog t.ex. tidigt kontroll över
järn- och ståltillverkningen, en del kemisk indu
stri och senare det militärindustriella komplexet.
Medan näringslivet i Sydafrika länge i stort sett
var engelsktalande, kontrollerades statsappa
raten av de afrikaanstalande boerna.

Apartheids framväxt och fall, avkolonisering
och regional destabilisering

1912 bildades den första afrikanska politiska
organisationen i Sydafrika, African National
Congress, som 1994-efter den längsta befrielse
kampen i historien-kunde bilda regering i ett
Sydafrika där apartheid som samhällssystem
äntligen fallit.

Med nationalistpartiets seger i de sydafrikan
ska valen 1948 (endast för vita) blev apartheid
officiell politik i Sydafrika. Systemet skärptes
och utvidgades till allt fler områden. Motståndet
mot apartheid ökade, blev bättre organiserat och
fick starkare internationellt stöd. Sydafrika isole
rades mer och mer både politiskt och ekono
miskt. De internationella sanktioner som inför
des var partiella och kunde till priset av ökade
kostnader kringgås.

Motståndet i Sydafrika mot apartheidsystem
et växte också i styrka. Frihetsmanifestet antogs
vid den s.k. kongressalliansens12 möte i Klip
town utanför Johannesburg år 1955. Sharpeville
massakern 196013 resulterade i en ökad mobili
sering av motståndet i Sydafrika och i det inter
nationella stödet för detta motstånd. Regimens
fängslande aven stor del av ANC-ledningen
1963 samt ökad repression innebar att andra gick
i exil och att kampen i landet försvagades under
en period. I mitten av 1970-talet ökade mot
ståndet igen och tog sig framför allt formen av
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demonstrationer och strejker. Nya organisa
tioner bildades. Sowetoupproret 1976, där apart
heidregimens polis och militär dödade mer än
700 skolungdomar, blev startpunkten för en ny
fas av opposition i Sydafrika och internationellt.

En bit in på 1980-talet ökade de internatio
nella sanktionerna i styrka, bland annat på
grund av att massmedia i väst intensivt rappor
terade om demonstrationer och den sydafri
kanska polisens brutalitet. 1985 vägrade de
utländska bankerna att förnya utestående lån till
sina sydafrikanska kunder. Resultatet blev att
Sydafrika tvingades begära omförhandlingar av
lånen. Från denna tidpunkt måste landets rege
ring varje år åstadkomma väsentliga bytes
balansöverskott för att klara skuldåterbetalning
arna. Detta, tillsammans med ökade interna
tionella handelssanktioner, skapade en stark
ekonomisk press på apartheidregimen.

Kombinationen av inre och yttre tryck tving
ade apartheidregimen att gå med på att börja
förhandla om ett avskaffande av apartheidsys
temet. Den symboliska starten för denna period
var frisläppandet av Nelson Mandela i början av
1990, en händelse som hade föregåtts av hemliga
diskussioner mellan regimen och ANC under
flera år.14

I regionen i övrigt hade avkoloniserings
vågen långt tidigare kommit norrifrån, efter
förhandlingar i de brittiska kolonierna och efter
väpnad kamp i de portugisiska kolonierna och i
settlerjapartheidländerna.15 De nya självstän
diga staternas gränser var de samma som de
gamla koloniala. En viktig uppgift för den första
generationen afrikanska ledare var att försöka
förvandla den tidigare kolonin till en nation med
en fungerande statsapparat.

Efter självständigheten satsade de flesta län
der på industrialisering och importsubstitution
som ekonomisk strategi. En del försökte med
planhushållning, andra med marknadsekonomi,
men alla med starkt statligt inflytande. Stora
satsningar gjordes på hälsovård och utbildning.
Från slutet av 1970-talet följde de flesta länderna
i södra Afrika den allmänna afrikanska nedåt
gående ekonomiska trenden. Några fick omöjligt
stor utlandsskuld och tvingades från mitten av
1980-talet att genomföra omfattande makroeko
nomiska strukturanpassningsprogram. Rege
ringarnas inflytande över det egna landets eko
nomiska politik övertogs i dessa länder delvis av
IMF, Världsbanken och de viktigaste bilaterala



IMF, Världsbanken och de viktigaste bilaterala
biståndsgivarna. Korruptionen ökade och rege
ringarnas legitimitet minskade.

Fram till 1975 ökade den regionala ekono
miska integrationen och sydafrikanska företag
penetrerade i allt större utsträckning grann
länderna. Upptrappningen av kampen mot
apartheid, som sammanföll med först Mo~am
biques och Angolas självständighet 1975 och
sedan Zimbabwes 1980, avbröt denna process.
Den ersattes av ökad destabilisering av grann
länderna från apartheidregeringens sida och
ökat samarbete mellan grannländerna mot Syd
afrika inom ramen för Frontstaterna16 på det
militära området och SADCC på det ekonomiska
området.

Destabiliseringen resulterade i förödande
mänsklig, social och ekonomisk förstöring i
regionen, vars direkta och indirekta kostnader
under perioden 1980-1988 beräknats till totalt
omkring 45 miljarder USD.17
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Södra Afrika i den globala ekonomin

I mitten av 1990-talet hade södra Afrika, liksom
resten av Afrika söder om Sahara, SSA (Sub
Saharan Africa), under ~ugo år gradvis halkat all
längre ut i världsekonomins periferi. Sydafrikas
politiska och ekonomiska isolering ökade från
och med Sowetoupproret 1976. De av apart
heidregimen alltmer destabiliserade grannlän
derna blev ekonomiskt ointressanta, även om de
politiskt spelade en roll som brickor i det kalla
kriget. Deras ekonomiska politik var föga före
tagsvänlig, produktion per capita och export
volym minskade,budgetunderskott och bistånds
beroende ökade.

Södra Afrikas andel av världsproduktionen
sjönk mellan 1981 och 1992 från 0,9 till 0,6 pro
cent och dess andel av världsexporten från 1,4
till 1,0 procent. 18 Dess andel som mottagare av
världens bistånd nästan fördubblades, från 5,3
procent år 1980 till 10,4 procent år 1995.19 Den
nedåtgående trenden för ekonomisk tillväxt och
export bröts, åtminstone temporärt, under peri
oden 1994-1997 när regionens genomsnittliga
ekonomiska tillväxt var snabbare än befolk
ningsökningen. 20

Efter det kalla krigets slut försvann södra
Afrikas strategiska betydelse. Efter USAs och
FNs misslyckande i bland annat Somalia började
Washington att kraftigt uppmuntra Afrika till att
hantera sina egna katastrofer och säkerhets
problem. Blickarna faller därvid allt oftare på
Sydafrika som ledare för sådan verksamhet.

Den internationella biståndsmiljön förändra
des. Allt eftersom nedmonteringen av apart
heidsystemet fortskred i Sydafrika försvann det
speciella antiapartheidmotivet för biståndet till
de övriga länderna i regionen. Kraven på och bi
ståndet till flerpartisystem och respekt för
mänskliga rättigheter förstärktes. Kraven på
ekonomiska stabiliserings- och strukturanpass
ningsprogram blev ett självklart villkor för fort
satt bistånd. Samtidigt slog så småningom
insikten om att strukturanpassning är en kom
plicerad process rot även i Washington.

Diskussioner fördes om ökade skuldlättnader
för de hårdast skuldsatta och fattigaste länderna,
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men de konkreta resultaten var blygsamma. IMF
och Världsbanken lyckades länge med hjälp av
sina allierade i OECD-Iändernas finansministe
rier och centralbanker hindra att frågan om
faktiska lättnader av de multilaterala skulderna
ens kom upp till formell diskussion. Inte förrän i
mitten av 1990-talet utarbetades ett konkret
förslag som innebar ett erkännande av att mer
radikala skuldlättnader behövdes för de fatti
gaste och mest skuldsatta länderna?l Om det
genomförs kommer detta program att gälla få
länder och ta lång tid. Mo<;ambique är det första
landet i södra Afrika som kan komma att
genomföra detta skuldlättnadsprogram.

Under sanktionstiden sålde en del utländska
företag sina anläggningar i Sydafrika. Många har
efter 1994 köpt tillbaka dem. Regeringen och
företagen i Sydafrika har sedan dess också
kunnat ta upp obligationslån på de internatio
nella kapitalmarknaderna. Nettokapitalutflödet
från regionen, byttes därmed mot ett nettokapi
talinflöde, i huvudsak till Sydafrika, där inflödet
under de två åren 1994 och 1995 motsvarade
utflödet under de fyra åren 1990-1993. Nya
direktinvesteringar var sällsynta, däremot var
det ofta fråga om återköp av företag som sålts
under sanktionstiden, joint ventures och köp av
aktier på Johannesburgsbörsen. Strömmen av
handelsdelegationer och potentiella investerare
blev allt stridare. De stora internationella gruv
bolagen har på nytt aktiverat sig i Afrika, efter
ett nästan totalt ointresse under 15-20 år.

Europa fortsätter att stå i centrum som
handelspartner och biståndsgivare. Över en
tredjedel av regionens export går till EU-Iänder
na och omkring hälften av regionens import och
bistånd kommer därifrån. Utgången av förhand
lingarna mellan Sydafrika och EU om ett frihan
delsområde förväntas bli klar under 1998. De
kommer att spela en viktig roll, liksom på längre
sikt de förhandlingar som skall påbörjas på
hösten 1998 om vad som skall ersätta nuvarande
Lomekonvention.22



Tabell 3. Nettokapitalflöde till Sydafrika 1990-1996 (m ZAR)

Långfristigt
Kortfristigt
Totalt*

1990

-102
-1670
-1772

1991

-1730
-424

-2154

1992

-1511
-3197
-4708

1993

-272
-14959
-15241

1994

3503
825

4328

1995

15125
4109

19234

1996

4885
-1029
3856

* Exkl. valutareservtransaktioner.
Källa: Reserve Bank of South Africa.

Internationaliseringen av produktionen och
globaliseringen av finanskapitalflödet har inne
burit ökade kontakter med andra delar av värl
den. Särskilt har handeln med och direktinveste
ringarna från Öst- och Sydostasien ökat sedan
1994, med Malaysia som den mest aktiva parten.
När USA 1997 presenterade flen ny Afrikapoli
tik" visade det sig att den framför allt vara inrik
tad på att hjälpa det egna landets företag till
ökade marknadsandelar. Södra Afrika är därvid
den viktigaste regionen. Uruguayrundans resul
tat och tillkomsten av World Trade Organisa
tion, WTO, med väsentligt starkare mandat än
föregångaren GATT, har ytterligare förstärkt
den globala handelsliberaliseringen. Därmed har
också möjligheterna att bedriva en inåtvänd
regionalisering försvunnit. Med nuvarande glo
bala hegemoni för marknadsideologin är det
dessutom osannolikt att någon regering skulle
överväga en sådan strategi.

Både inom EU och WTO finns ett starkt int
resse av att integrera Afrika, inte minst södra
Afrika, i världsekonomin. Om en sådan starkare
integrering är tänkt att vara baserad på industri
alisering och industrivaruexport i de sydostasia
tiska tigrarnas spår eller på ökad mineralutvin
ning och jordbruksproduktion är oklart. Ett
nygammalt intresse för mineralutvinning i ett
numera strukturanpassat och handelsliberalise
rat Afrika tycks växa fram hos de internationella
gruvkoncernerna. Intresset för turism och andra
resursbaserade verksamheter växer också i
Europa, USA och Östasien. I södra Afrika före
faller industrialisering baserad på regional han
delsintegration att stå i fokus för diskussionen
och förhoppningarna.

Det internationella utrymmet för regionalise
ring i södra Afrika har i den nya situationen
ökat, förutsatt att den är öppen och utåtriktad,
d.v.s. på sikt inte utgör ett hinder för den globala
liberalisering som pågår parallellt och övervakas
av internationella institutioner som IMF, Världs-
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banken och WTO. Regionalt politiskt samarbete
för att hantera politiska kriser, interna konflikter,
flyktingströmmar, skördekatastrofer och ekolo
giska problem uppmuntras av omvärlden, som
till och med kan tänka sig att lämna bistånd till
sådan verksamhet.



Regionala organisationer

De viktigaste regionala organisationerna är
Southern African Customs Union, SACU,
Southern African Development Community,
SADC, och Common Market for Eastern and
Southern Africa, COMESA.

SACU är som namnet anger en tullunion.
Den bildades 1910 med Sydafrika och de tre
brittiska territorierna Bechuanaland (Botswana),
Basutholand (Lesotho) och Swaziland som med
lemmar. När Sydafrika övertog administrationen
av tyska Sydvästafrika (Namibia) inkluderades
även detta område.

Efter det att de brittiska territorierna blivit
självständiga, ingicks ett nytt avtal 1969. SACU
har inte haft egna institutioner utan verksam
heten har framför allt skötts av Sydafrikas Board
of Trade and Industry. Även om avtalet stipu
lerar vissa förmåner vid industriinvesteringar i
de små medlemsländerna har i praktiken avtalet
snarast förhindrat sådana investeringar. För att
kompensera för Sydafrikas fördelar på olika
områden har de mindre länderna erhållit mer än
sin proportionella del av de totala tullinkomst
erna, enligt en kompensationsformel som revi
derats över tiden.23 Genom SACU-avtalet har
sydafrikanska företag kunnat dominera mark
naderna i de andra länderna, som tagit 80-90
procent av sin import från Sydafrika. De mindre
ländernas ekonomier är mycket starkt integre
rade i Sydafrikas ekonomi.

Sedan 1994 pågår förhandlingar om ett nytt
SACU-avtal. De hade i slutet av 1997 ännu inte
avslutats och de mindre länderna anklagar
Sydafrika för att försena processen. Ett nytt avtal
kommer sannolikt att ha en annan fördelning av
de totala inkomsterna, som ger mindre kompen
sation till de mindre länderna. Dessa kommer å
andra sidan att få mer att säga till om när det
gäller SACUs beslut. Framtiden för SACU är
delvis kopplad till hur förhandlingarna utveck
las om det frihandelsområde som är en del av
SADCs Handelsprotokoll.

SADC bildades 1992, som en efterföljare till
Southern African Development Cooperation
Conference, SADCC. Den organisationen bilda
des 1980, bland annat för att ekonomiskt stärka
samarbetet mellan de länder i södra Afrika som
drabbades av den sydafrikanska apartheidregi
mens destabiliseringspolitik och för att minska
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beroendet av Sydafrika. SADCC kom också att
spela en viktig roll för att mobilisera bistånd till
projekt i regionen som syftade till att minska
beroendet av Sydafrika. SADCC var alltså inget
handelsintegrationsprojekt utan i huvudsak en
organisation för projektsamarbete, med tydliga
politiska motiv.

Vid starten hade organisationen nio medlem
mar: Argola, Bo tswana, lesotho, lVhlawi,
Movunbique, Swaziland, Tanzania, Zambia och
Zimbabwe. Efter självständigheten 1990 blev
Namibia organisationens tionde medlem.
SADCC-samarbetet var framgångsrikt på fram
för allt två områden. För det första lyckades man
mobilisera internationellt bistånd till en rad pro
jekt, framför allt inom sektorn transporter och
kommunikationer. För det andra kom de poli
tiska eliterna i medlemsländerna att träffas mer
och att "tänka SADCC", som organisationens
tidigare exekutivsekreterare uttryckte sig när
han tillfrågades om vilka resultat SADCC hade
haft. Ansvaret för att samordna verksamheten i
olika sektorer lades på de enskilda med
lemsländerna och inte på regionala institutioner.
Undantagen från denna regel har hittills varit
transportkommissionen, SATCC, i Maputo,
Moc;ambique, och SADCs Centrum för jord
bruksforskningssamarbete, SACCAR, i Gabo
rone, Botswana. Dessa två institutioner utgör
regionala enheter, även om ett enskilt medlems
land är ansvarigt för den sektor institutionen
svarar för. En orsak till denna organisations
modell var att man ville undvika omfattande
regional byråkrati, en annan var att medlems
länderna sinsemellan bedrev mycket olika
politik. Formen sektorsamarbete var då lämp
ligare än djupare former av integration, som
skulle ha krävt att klyftan mellan ländernas
makroekonomiska politik hade varit mindre.

Ändringen från SADCC till SADC innebar en
kraftig höjning av samarbetets ambitionsnivå.
Enligt de två dokument som styr SADCs över
gripande politik, Avtalet och Stats- och rege
ringschefernas deklaration24 från 1992, skall
SADC utvecklas till en gemenskap där politiken
är harmoniserad och fri rörlighet råder för
produktionsfaktorerna. Gemenskapen omfattar
inte endast ekonomi utan också säkerhets- och
försvarsfrågor, miljöfrågor och utrikespolitik.



SADC bygger dock på sin föregångares verk
samhet och institutioner. Samarbetet i de olika
sektorerna skall utvecklas i form av sektorproto
koll, som lägger fast den framtida policyn.

Förändringen från SADCC till SADC motive
rades av den nya situation som skulle uppstå när
apartheidsystemet fallit i Sydafrika och det lan
det kunde förväntas bli medlem, vilket skedde
1994.25 Därmed förändrades organisationens
möjligheter. Sydafrikas överlägsenhet vad gäller
resurser och institutioner kan bidra till att för
stärka SADC-samarbetet, förutsatt att den syd
afrikanska regeringen har den politiska viljan att
arbeta i långsiktigt regionalt perspektiv och att
övriga länder är beredda att acceptera att
Sydafrika tar ledningen i denna process. Det
kräver också tillräckligt starka institutioner för
att marknadens dynamik skall kunna utnytqas
utan att den skapar alltför stark polarisering i
regionen.

Under sina två första år som medlem i SADC
höll Sydafrika en låg profil. Man kände behov av
att lära känna och förstå organisationen. Sedan
Sydafrika blivit ordförandeland i SADC 1996 har
man blivit mer pådrivande. Dels arbetar man
intensivt med att utarbeta Handelsprotokollets
tekniska delar, som lämnades öppna när proto
kollet antogs 1996. Dels arbetar man intensivt
med förberedelserna för Finans- och investe
ringsprotokollet, den sektor Sydafrika fick an
svaret för vid sitt inträde i SADe. Sydafrika är
också särskilt aktivt i samarbetet när det gäller
vattenfrågor och elenergifrågor, där landets be
roende av grannländerna är växande.

SADC övertog sin föregångare SADCCs
organisation, som medvetet var mycket begrän
sad. De mycket högre ambitionerna i SADC
kräver dock omorganisering och väsentligt star
kare institutioner. En konsultstudie om detta
redovisade sina förslag i maj 1997. De gick bland
annat ut på att de 17 sektorenheter som fanns
skulle slås ihop till fem direktorat och att kapaci
teten skulle förstärkas. Medlemsländerna var
inte beredda att ta ställning till förslaget vid det
årliga toppmötet 1997, utan uppsköt beslutet till
1998. Därmed fortsätter SADC att arbeta med
otillräcklig kapacitet.

Flera av SADCs mindre medlemsstater före
faller tveksamma till en radikal omorganisation,
bland annat därför att de därmed riskerar att
förlora "sin" eller "sina" sektorenheter. En om
organisation enligt konsultrapportens förslag
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skulle också förstärka SADC-sekretariatets posi
tion i förhållande till medlemsländerna. Syd
afrika, som vill ha starkare SADC-institutioner,
vill dock att besluten skall tas multilateralt av
medlemsstaternas regeringar i de politiska orga
nen och alltså inte överföras till regional nivå.

Om medlemsländerna inte är beredda att
radikalt reformera organisationen torde förut
sättningarna vara små att uppnå de ambitiösa
mål som SADC satt upp för sig i sina policy
dokument. Möjligheterna att utarbeta funge
rande ramar för marknadens aktörer i regionen
blir också små, samtidigt som sådana ramar
behövs för att den spontana regionaliseringen
inte skall skapa konflikter på grund av att vins
terna fördelas alltför ojämnt. Såväl praktiska
erfarenheter som integrationsteori pekar tydligt
på att regionaliseringsprojekt där några delta
gare inte anser sig vinna något har svårt att hålla
i längden.

COMESA efterträdde PTA år 1993 och inne
bär liksom SADCCs förvandling till SADC en
höjning av ambitionsnivån. I COMESAs fall från
frihandelsområde till gemensam marknad. En
konsultstudie med förslag om hur detta skulle
gå till var färdig 1997. COMESA är ett tradi
tionellt handelsintegrationsprojekt med geogra
fiskt utspridda medlemsländer, varav flera är
krigshärjade och de flesta tillhör kategorin minst
utvecklade länder, MUL.

PTAjCOMESAs internhandel har inte ökat
sin andel av medlemsländernas totala handel
sedan organisationens tillkomst. De ekonomiskt
starkaste länderna i SADC, Sydafrika och
Botswana, är inte medlemmar i COMESA.
Mo<;ambique och Lesotho-som inte varit sär
skilt aktiva medlemmar-deklarerade 1997 att
de skulle gå ur organisationen.

PTAs och därmed COMESAs viktigaste fram
gång har varit att standardisera och minska
byråkratin vid handel, investeringar och trans
porter över gränserna mellan medlemsländerna.

COMESA och SADC har i allt större utsträck
ning blivit konkurrerande organisationer, och
samarbetsklimatet har tidvis varit mycket kyligt.
Under flera år har försök gjorts att rationalisera
samarbetet mellan dem, men hittills utan fram
gång. Överlappningen ökar ytterligare ju fler av
COMESAs medlemsländer som också blir med
lemmar i SADC, som Mauritius 1995 och DR
Kongo och Seyschellerna 1997. SADC har före
slagit att COMESA skulle delas upp i en



"sydgruppering" bestående av SADC och en
"nordgruppering". Detta har inte accepterats av
COMESA, som ju till hälften består av länder
som också är medlemmar i SADC, men som
agerar olika i de två organisationerna. Situa
tionen kompliceras ytterligare av att Tanzania,
Kenya och Uganda återupplivat sitt tidigare
samarbete i East African Community, nu med
lägre ambitionsnivå och under det nya namnet
East African Cooperation.
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Regional säkerhet

Det kalla krigets slut och den nedmontering av
apartheid i Sydafrika som på allvar började 1990
innebar att södra Afrikas tidigare politiska och
säkerhetspolitiska sammanhang vändes upp och
ned. Från att ha varit ett instrument i den
övergripande konflikten för såväl apartheid
regimens Sydafrika som SADCC-Iänderna kon
centrerar sig den nya diskussionen om regiona
lisering på hur Sydafrika på ett konstruktivt sätt
skall kunna bidra till hela regionens utveckling.
Infrastruktur och produktion förändras däremot
gradvis och långsamt.

Efter apartheids fall som politiskt system på
börjades i Sydafrika en process av politisk för
soning och ekonomisk och politisk omstruktu
rering. Fredsavtalet i Moc;ambique 1992 innebar
att miljontals externa och interna flyktingar
återvände, att minröjning och återuppbyggnad
av infrastrukturen påbörjades. Fredsöverens
kommelsen (Lusaka-avtalet 1994) i Angola är
skör och har inte genomförts i sin helhet. Den
har dock inneburit en något ökad stabilitet i
landet och lokalt också påbörjad återupp
byggnad av infrastruktur och lokala institu
tioner. Regimförändringarna i de båda Kongo,
Kinshasa och Brazzaville, har bidragit genom att
minska utrymmet för UNITAs agerande.

En hypotes är att regionalt samarbete av
nödvändighet kommer att öka, inte bara inom
områden där sådant redan pågår utan även
inom nya områden. Många frågor i södra Afrika
tar inte någon hänsyn till nationsgränser, t.ex.
vapenhandel, narkotikahandel och annan orga
niserad brottslighet, flyktingströmmar, okontrol
lerad migration, försörjningskriser på grund av
torka, miljöförstöring, AIDS och andra sjuk
domar.

I och med att den övergripande regionala
konflikten om apartheid försvunnit från dagord
ningen har också det regionala säkerhetsperspek
tivet förändrats, från ett militärt inriktat till ett
bredare säkerhetsbegrepp. Med användande av
ett Buzaninspirerat säkerhetsbegrepp samman
fattade Tjönneland och Vraalsen (1996:201-202)
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säkerhetssituationen i södra Afrika i följande
fyra punkter:

1. De allvarliga hoten mot länderna i regionen är
politiska, socioekonomiska och miljöbaserade sna
rare än militära och de har sin grund mer i interna
än externa faktorer.
2. Södra Afrika kan fortfarande komma att upp
leva episoder av lågintensiv krigföring på grund
av arvet från tidigare perioder och den stora
spridningen av handeldvapen. Även om sådana
konflikter kan sprida sig över nationsgränserna,
är det inte troligt att de utvidgas till större krig.
Ingen stat i regionen är hotad av militär aggres
sion utifrån.
3. Sydafrikas återintegrering i resten av regionen
kan komma att skapa nya spänningar och poten
tiella konflikter, men den kommer också att skapa
nya möjligheter för förbättrad nationell och regio
nal säkerhet. Möjligheterna för fred är större än
någonsin förr under södra Afrikas moderna histo
ria.
4. Problemen och utmaningarna vad gäller säker
het delas i olika grad av varje land i regionen och
över nationsgränserna. Länderna i regionen blir i
ökad utsträckning mer beroende sinsemellan och
problem och hot mot säkerheten överskrider na
tionsgränserna. Ett samordnat agerande är därför
absolut nödvändigt. (Författarens översättning.)

När den demokratiskt valda regeringen i Syd
afrika tillträtt påbörjades förhandlingarna mel
lan Sydafrika och de tidigare SADC-Iänderna
om hur regionala säkerhetsfrågor skall hanteras.
Därvid tog man också hänsyn till erfarenheterna
från frontstatssamarbetet. Resultatet blev ett
speciellt SADC-organ för politik, försvar och
säkerhet, som bildades vid SADCs toppmöte
1996.26 Som en del av detta organ fungerar det
militära samarbetet inom Interstate Defence and
Security Committee, IDSC.

Detta SADC-organ är, till skillnad från alla
övriga s.k. sektorenheter, direkt ansvarigt inför
SADCs toppmöte, d.v.s. statscheferna och i vissa
frågor försvars- eller utrikesministrarna. Det är
ett embryo till en regional säkerhetsinstitution,
som skulle kunna utveckla regler och rutiner för
krishantering, skapa regionala konfliktlösnings
mekanismer och bygga upp regionalt förtroende
mellan militären i de olika länderna i regionen.



Tabell 4. Militär kapacitet i södra Afrika. Några indikatorer.

Land

Angola a
Botswana b
Lesotho
Malawi
Mauritius
Moc;ambiqueC

Namibia
Swaziland
Tanzania d
Zambia
Zimbabwe
SADC, totalt
exkl. Sydafrika e
Sydafrika!
SADC, totalt
inkl. Sydafrika!

Reguljär
trupp

97000
7000
2000
9800

11 000
8100

34600
21600
43600

234100

138000
372100

Paramil. &
reserv.

9400

1000
1300

80000
1400

21800
114900

690000
804900

a Endast regeringssidan. Åtskillig materiel är inte användbar. UNITA beräknades ha 62 000 man trupper och
omfattande utrustning. Enligt Lusakaavtalet skall en förenad nationell arme, inkluderande UNITA, på totalt 90
000 man bildas.
b Skall expandera till 10 500. Oindikerar begagnade Leopardstridsvagnar beställda från Nederländerna. Osäkert
om de kommer att levereras, på grund av motstånd inom EU.
c Enligt 1992 års fredsavtal skall regeringens och Renarnos trupper slås ihop till en nationell arme på 30 000.
Denna process går långsamt och hittills har endast 11 000 registrerats. Antalet icke demobiliserade regerings- och
Renarnotrupper är okänt. Också okänt hur många av de angivna stridsvagnarna, pansarvagnarna, artilleri
pjäserna och flygplanen som fungerar.
d 15 av 30 stridsvagnar fungerar. Okänt hur många av artilleripjäserna som fungerar.
e och! På grund av osäkerheten i uppgifterna rörande Angola, Moc;ambique och Tanzania och att antalet strids
vagnar och andra fordon anges till "några" för Namibia är totalsiffrorna endast grova uppskattningar. Andelen
sydafrikansk utrustning som är i operativt skick är mycket högre än för övriga länder. Sydafrikas relativa styrka
är därför högre än vad som anges av siffrorna i tabellen.
! Brist på piloter har temporärt inneburit att omkring 100 flygplan inte kunde flygas 1996.

Källa: International Institute for Strategic Studies. The Military Balance 1996/97. London.

Som Lex. Ohlson & Stedman (1994) och Tjönne
land och Vraalsen (1996) påpekar innehåller
processen att bygga upp gemensam militär
säkerhet i regionen tre huvudelement: att bygga
upp förtroende, att minska mängden vapen samt
att förhindra eller, om detta inte lyckas, hantera
konflikter. Ett typiskt exempel på förtroende
skapande åtgärder är de kurser i fredsföre
byggande och fredsbevarande som genomförs i
Zimbabwe med deltagande av militär personal
från de flesta SADC-länderP

En väsentlig minskning av den militära styr
kan och budgetutgifterna för militära ändamål
har ägt rum i framför allt Sydafrika. Där har
försvarsbudgeten minskat till hälften av vad den
var 1989.28 Sedan 1994 används också andra bud
getmedel för omorganiseringen av SANDF, den
nyorganiserade sydafrikanska militären, men å
andra sidan gick omfattande extra medel till
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oredovisade militära ändamål under apart
heidtiden, så en faktisk nedskärning av militär
budgeten till hälften har förmodligen ägt rum.
Samtidigt har försvarsbudgetutgifterna ökat i
reala termer i Zimbabwe, Botswana, Lesotho och
Namibia, framför allt på grund av ökade vapen
inköp och fasta investeringar. Sydafrikas mili
tära dominans har sålunda minskat relativt sett,
men är fortfarande stor, vilket tabell 4 visar.

Den sydafrikanska militära dominansen är
dessutom de facto större än vad siffrorna i tabel
len visar, även om fotnoterna talar sitt tydliga
språk vad gäller den låga kvaliteten på en del av
de övriga ländernas utrustning. Det bör dock
påpekas att alla uppgifter om militär styrka är
osäkra, även när de kommer från ett så väl
renommerat institut som IISS.

De flesta potentiella hot mot stabiliteten i
regionen kommer emellertid från icke-militära



och icke-territoriella faktorer. En av de få aktu
ella territoriella dispyterna i regionen gäller
KasikilejSiduduön iChobefloden. Namibia och
Botswana har accepterat att den löses av Inter
nationella domstolen i Haag, sedan de inte ku
nnat komma överens i bilaterala förhandlingar.
Sedan dess har rapporterats att dessa två länder
hittat ytterligare en ö att tvista om?9 I slutet av
1997 rapporterades i media att politiker i Swazi
land hade aktualiserat gamla krav på områden i
södra Moc;:ambique.30

Andra frågor som kan skapa konflikter gäller
konkurrens om vattenresurser, okontrollerad
migration, försörjningskriser på grund av torka,
spridning av AIDS och andra epidemier, gräns
överskridande miljöeffekter samt den organise
rade brottsligheten, framför allt kring narkotika,
vapen och lyxbilar. Den omfattande tillgången
på handeldvapen tillsammans med den svaga
statliga auktoriteten i flera länder kan resultera i
instabila lokala områden. En del av dessa frågor
kan hanteras bilateralt mellan två länder, som
sker t.ex. mellan Moc;:ambique och Sydafrika,31
men många är mer lämpade för regionala lös
ningar.

Trots att säkerhetsstyrkor och militär under
apartheidtiden stred mot varandra förefaller det
som om det regionala samarbetet när det gäller
militära och säkerhetsfrågor startat utan alltför
stora problem. SADCs speciella Organ för Poli
tik, Säkerhet och Försvar tycks också vara en av
de SADC-institutioner som kommit igång bäst.
Dock kompliceras det arbetet av att Organets
ordförande (Zimbabwes president Robert
Mugabe) och SADCs ordförande (Sydafrikas
president Nelson Mandela) inte är ense om till
vem Organets ordförande skall rapportera.32

Polissamarbete mellan Sydafrika och grann
länderna har kommit igång, hittills mest baserat
på bilaterala avtal, t.ex. med Moc;:ambique. 33

Sydafrika och Lesotho samarbetar för att be
kämpa boskapsstölder.34 SADC-Iändernas polis
ministrar har ingått ett avtal om samarbete över
gränserna, bland annat för att beivra bilstölder. I
en första fas har 1 500 bilar stulna i Sydafrika
återtagits från Zimbabwe, Zambia och Moc;:am
bique.35

Sammanfattningsvis: På den militära sidan
tycks förutsättningarna för ett utökat samarbete
inom SADC vara goda. De tre allvarligaste hin
dren är att delar av apartheidregimens säker
hetsfolk lierat sig med organiserad brottslighet
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och privatiseringen aven del militär kapacitet
genom speciella säkerhetsföretag, varav det mest
uppmärksammade är Executive Outcome samt
den mycket stora mängd handeldvapen som
finns i regionen för vem som vill ha. I det bre
dare säkerhetsperspektivet är det viktigt att väl
fungerande regionala institutioner skapas på
potentiella konfliktområden som vattenförsörj
ning, migration, miljöförstöring och organiserad
brottslighet.



Den politiska demokratiseringen

Det enskilda regimskifte som betytt mest för att
öka utrymmet för demokratin i Afrika är natur
ligtvis apartheidsystemets fall i Sydafrika, inklu
sive de första demokratiska valen år 1994. De
länder i södra Afrika som inte hade flerparti
system införde sådana under 1990-talets första
hälft (Zambia 1991, Angola 1992, Mo~ambique
1993, Malawi 1994 och Tanzania 1995). Namibia
anses ha en av världens mest demokratiska
grundlagar, som naturligtvis inkluderar flerpar
tisystem. Undantaget är Swaziland, där det
traditionella kungastyret visserligen utmanas
men fortfarande gällde 1997.

Regionalt samarbete kan bidra till att minska
risken för demokratiska bakslag, via den s k in
låsningseffekten, d.v.s. att kostnaderna för ett
enskilt lands regering blir högre om man försö
ker backa från reformer efter att ha accepterat
regionalt samarbete på området i fråga. Bakslag
kan också undvikas eller hejdas genom direkt
ingripande från de starkare staterna i regionen,
som när kung Letsie III i Lesotho 1995 grund
lagsvidrigt försökte avskeda den sittande rege
ringen, eller när kung Mwasi III i Swaziland
försökt ignorera en stark inhemsk opinion som
är kritisk mot att den politiska reformprocessen
går så långsamt.

Att införa flerpartisystem har inneburit ett
ökat utrymme för mänskliga rättigheter och
oberoende massmedia och även viss respekt för
politisk opposition. I flera länder har kommitteer
för mänskliga rättigheter kunnat bildas. Även
om reformerna införts snabbt, uppifrån och
delvis efter påtryckningar utifrån, skapar de
utrymme för ökad öppenhet och gör det svårare
för statsmakten att alltför tydligt nonchalera
mänskliga rättigheter. De regeringar som bildats
efter någorlunda korrekt genomförda flerparti
val har en ökad legitimitet.

Flerpartisystem innebär dock inte att demo
krati i västerländsk mening är garanterad. Det är
heller inte självklart att de former för demokrati
som under industrialiseringen växte fram i
Europa alltid är de mest lämpade för den sociala
och politiska struktur som i dag råder i delar av
Afrika. Riskerna för"etnicering" av politiken har
många gånger påpekats, liksom svårigheterna
att koppla ihop moderna och traditionella
styrelseformer.
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En växande korruption tenderar i många
länder att urholka statsapparatens effektivitet
och regeringens legitimitet.

Demokratiprocessen i många länder är alltså
fortfarande skör och risk för bakslag finns. Rege
ringarna tenderar ibland att falla tillbaka till
"enpartisystembeteende" mot t.ex. media och
oppositionspolitiker. Oroväckande exempel kan
tas från flera länder, bland annat Zimbabwe,
Zambia, Namibia och Malawi. En annan risk för
bakslag kan exemplifieras med det lite absurda
kuppförsöket av några officerare i Zambia i
oktober 1997, som fick allvarliga följder eftersom
president Chilubas regering använde den som
förevändning för kraftig repression mot den
politiska oppositionen och andra kritiker,36 bl.a.
fängslades förre presidenten Kaunda.

Även den ekonomiska asymmetrin kan bidra
till instabilitet, genom att vidgade ekonomiska
klyftor skapar socialt missnöje, som kan utgöra
grogrund för politisk instabilitet. Detta leder oss
över till produktionssektorerna.



Viktiga sektorer i regionens ekonomi

Gruvsektorn

Gruvsektorn är den sektor där sydafrikanska
intressen dominerar starkast. Denna sektor är
den enda där sydafrikanska företag spelar en
viktig roll också i ett globalt perspektiv.

Södra Afrika är ett av de mineralrikaste
områdena i världen och dominerar världens
fyndigheter och produktion av ett antal minera
ler. Mer än en fjärdedel av världsproduktionen
av sju mineraler (om platinagruppen räknas som
en) utvinns i södra Afrika (platinagruppens
metaller, mangan, aluminiumsilikater, vermiku
lit, ferrokrom, guld och diamanter). Andelen av
världsexporten är ännu större. I södra Afrika
finns stora fyndigheter av alla väsentliga mine
raler, utom bauxit. Av de fyrtio största37 gruv
bolagen i västvärlden var 1996 sju sydafri
kanska38 och av de tolv största guldgruve
bolagen i världen är fem sydafrikanska.39 Bland
de fyrtio största gruvbolagsägarna finns också
den botswanska och den zambiska staten. Båda
listorna toppas av det sydafrikanska Anglo
American Corporation of South Africa, AAC,
som 1994 stod för 8,5 procent av värdet av väst
världens gruvproduktion (exkl. olja och kol) och
1995 för 19 procent av värdet av västvärldens
guldproduktion. Företagets andel av guldpro
duktionen har dock minskat kraftigt, eftersom
den var 50 procent år 1984.

Länderna i regionen kan delas in i tre kate
gorier efter hur viktig gruvsektorn är. I Syd
afrika, Botswana, Namibia, Zambia och Angola
(om oljan räknas in) är gruvsektorn den ekono
miskt viktigaste och står för 60-90 procent av
exportinkomsterna, 15-40 procent av BNP och
spelar stor roll för sysselsättningen, särskilt om
länkeffekterna till övrig industri räknas in. I
Lesotho, Malawi, Moc;ambique, Swaziland och
Tanzania spelar gruvsektorn en mer begränsad
roll. Diskussioner pågår dock om exploatering
av ett antal kända mineralfyndigheter i Moc;am
bique och om prospektering i Tanzania. Mitt
emellan dessa två grupper befinner sig Zim
babwe, med utvinning av bland annat kol, guld,
platina, asbest.

De sydafrikanska gruvkonglomeraten, fram
för allt AAC, har också stort inflytande över
gruvutvinningen i de övriga SADC-Iänderna.
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AAC kontrollerar eller har väsentligt inflytande i
följande företag: i Zimbabwe Bintura Nickel
Corp (kobolt, koppar och nickel), Zimbabwe
Alloys (krom); i Zambia ZCCM (kobolt, koppar,
guld, silver och zink); i Namibia Tsumeb Corp
(koppar, bly, silver) och Namdeb (diamanter, via
de Beers) och Navachab (guld); i Botswana BCL
(koppar, kobolt och nickel), Debswana (diaman
ter via de Beers); och i Tanzania (Williamson
Diamonds via de Beers).

Under en tjugoårsperiod-från slutet av
1960-talet till slutet av 1980-talet-förekom
mycket få nyinvesteringar40 eller förundersök
ningar för tänkbara mineralinvesteringar i regio
nen. Orsakerna till detta var flera. Dels upp
muntrade världsmarknaden och prognoserna för
framtida priser på mineraler inte till nyin
vesteringar. Dels var de sydafrikanska gruv
bolagen hindrade av den internationella sank
tionspolitiken mot apartheidregimen och den
destabiliseringspolitik som den bedrev i grann
länderna. Slutligen var den nationella ekono
miska politiken i många länder inte inbjudande
för privata gruvbolag, med strikta valutareg
leringar och andra kapitalrestriktioner, samt
nationaliseringar eller hot om nationaliseringar.

Från början av 1990-talet har denna situation
ändrats väsentligt i och med att sanktionerna
hävdes och genom den liberalisering av den
ekonomiska politiken som strukturanpassnings
programmen inneburit. I stället för nationalise
ring är det nu privatisering som står på dag
ordningen. Utrymme finns för internationella
och kanske främst sydafrikanska gruvbolag att
åter börja investera i regionen. Den sannolika
effekten av detta är ytterligare förstärkning av
de ledande sydafrikanska gruvbolagens domi
nans i regionen. De har dock konkurrens av
andra transnationella gruvföretag, främst från
USA, Australien och Kanada. Kontakter och
diskussioner om nya projekt rapporteras ofta i
massmedia, men tiden mellan första kontakten
och undertecknande av avtal är lång eftersom en
rad förstudier ofta måste göras och de juridiska
förhandlingarna är komplicerade. Sedan dröjer
det ytterligare ett antal år innan produktionen är
igång.

Särskilt många projekt har rapporterats vara
under diskussion i Moc;ambique. De gäller bland



annat gasfyndigheterna i Pande (Enron från
USA), kolutvinningen i Moatize (Gencor från
Sydafrika) och att använda elkraft från Cahora
Bassa eller ytterligare ett vattenkraftverk i
Zambezi till ett aluminiumsmältverk, Mozal, i
Maputo (Alusaf och Gencor från Sydafrika) och
ett järnsvampverk utanför Maputo där naturgas
från Pandefälten är tänkt att användas i produk
tionsprocessen (ISCOR från Sydafrika). Under
sökningar för att hitta olja pågår (Sasol, BP,
m.fl.).

I Namibia ökar diamantutvinningen. Det
diskuteras hur gasen i Kudufältet skall använ
das, för energiproduktion eller järnverk eller för
att producera rostfritt stål i Sydafrika. I
Zimbabwe startar 1997 produktionen vid en ny
stor platinagruva (BHP och Delta Gold från
Australien)41. Vidare rapporteras att AAC dis
kuterar en ny platinagruva i Midlands. I Zambia
diskuteras vilka företag som skall överta kop
pargruvorna efter privatiseringen, med AAC
som en av huvudkandidaterna. I Tanzania är
sydafrikanska och andra gruvbolag aktiva.

Under 1990-talets första år diskuterades inom
och utanför ANC intensivt hur en ny demokra
tiskt vald regering borde hantera gruvbolagens
dominerande position i den sydafrikanska
ekonomin. Jämförelser med USAs antitrustlag
stiftning gjordes och olika metoder för ökad
samhällelig kontroll över gruvbolagen diskute
rades. Sedan 1994 har den diskussionen nästan
avstannat, även om några av de sydafrikanska
konglomeraten frivilligt släppt åtminstone den
formella kontrollen över vissa av sina företag
genom att introducera dem på börsen. I övrigt är
deras hegemoni orubbad. Vissa förändringar i
ägandet har dock skett genom att afrikanska
ägarintressen fått ökat inflytande i några av
företagen.42

Inom SADCC och SADC, innan Sydafrika
blev medlem, hände så gott som ingenting när
det gällde samarbetet inom gruvsektorn. Zambia
skulle ha ansvar för samordningen inom
SADCC, men lyckades aldrig åstadkomma ett
policydokument som kunde accepteras av med
lemsländerna.

Enligt vissa bedömare finns väsentliga förde
lar att vinna på ökat regionalt samarbete i
mineralsektorn, särskilt för att öka förädlings
graden innan produkterna lämnar regionen.
Jordan (1995:23) anser, i motsats till den vanliga
uppfattningen, att mineraltillgångarna i regio-
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nen kompletterar varandra, vilket ytterligare
stärker argumentet för att gå längre i förädling
av mineralprodukter och skapa länkeffekter till
metallproduktion och verkstadsindustri. Enligt
en studie (Jordan, 1995) finns den största poten
tialen inom järnlegeringar och specialstål, samt
därefter inom rena metaller och legeringar för
högteknologiskt bruk och mineralbaserade kem
iska produkter, samt olja och naturgas. Ett
exempel som skulle falla inom ramen för en
strategi av detta slag är Columbusfabriken för
rostfritt stål (ägd av AAC och Gencor tillsam
mans). Dock började den producera samtidigt
som världsmarknadspriserna sjönk och produk
tionen blev lägre än planerat. Det var en något
olycklig start, även om en planerad expansion
genomförs.43

Situationen i mitten av 1990-talet är alltså den
att de stora sydafrikanska gruvbolagen sitter i
orubbat bo när det gäller inflytande i Sydafrika
och i regionen, att flera av dem är mycket aktiva
när det gäller nya investeringar eller privatise
ring av statliga gruvföretag i de övriga SADC
länderna och att det regionala samarbetet på
politisk nivå när det gäller gruvsektorn är ytterst
begränsat. Det är därför svårt att se hur ökad
exploatering av gruvsektorn och satsning på att
öka förädlingsgraden kan ske utan att de syd
afrikanska gruvbolagens redan starka dominans
ytterligare ökar. En sådan utveckling kan också
åstadkomma en annan effekt, eftersom sydafri
kanska gruvbolags investeringar i stora projekt i
övriga SADC-Iänder samtidigt skapar ett ökat
ömsesidigt beroende mellan Sydafrika och lan
det i fråga. Effekterna aven ekonomisk kris i
detta land eller restriktioner som begränsar rör
ligheten för produktionsfaktorerna för inblan
dade företag kan bli väsentliga, också för Syd
afrika.

Industrisektorn

Liksom i resten av SSA är industrisektorn i södra
Afrika och särskilt exporten av industripro
dukter underutvecklad, också i jämförelse med
tredje världen i övrigt. Södra Afrikas andel av
världens industrivaruexport sjönk från blyg
samma 0,5 procent 1970 till 0,3 procent 1988. Av
den totala industriproduktionen i södra Afrika
exporterades inte mer än 4,5 procent, mot ett
genomsnitt på 11 procent för alla u-länder (ADB,
1993). ADB-studien anser att under i första hand
de närmaste tio åren kommer industrisektorns



utveckling i regionen att huvudsakligen bero på
den inhemska efterfrågan och med vilken fram
gång man lyckas få bort existerande restriktioner
i andra sektorer av vikt för industriutvecklingen,
bl.a. infrastruktur, finansväsen och lagstiftning.

Tabell 5 på nästa sida visar andelen av BNP
som genereras i tillverkningsindustrin i SADC
länderna. Av den framgår att Sydafrika står för
3/4 av regionens hela industriproduktion, d.v.s.
Sydafrikas produktion är tre gånger så stor som
övriga SADCs tillsammans.44

Den sydafrikanska industrin och varudistri
butionen dominerar helt i BLNS-länderna. I
Swaziland finns viss industri inriktad på den
sydafrikanska marknaden och i Botswana har
bland annat Volvo, Scania och Hyundai sam
mansättningsfabriker inriktade på den sydafri
kanska marknaden. I övrigt är BLNS-ländernas
industri i huvudsak inriktad på hemmamark
naden. Sydafrikanskt kapital finns också i
industrisektorn i Zambia och Zimbabwe, samt i
mindre utsträckning i Malawi och Mo~ambique.

Industriutvecklingen i Sydafrika och Zim
babwe har nått längre än till enbart import
substitution, och inom några områden, bland
annat produktion av gruvindustriutrustning,
militär utrustning och industriellt bearbetade
jordbruksvaror, är framför allt sydafrikanska

företag internationellt konkurrenskraftiga. För
en stor del av industrisektorn gäller dock inte
detta. Däremot är företagen i många fall kon
kurrenskraftiga i grannländerna, bland annat på
grund av komparativa transport- och service
fördelar.

Krigen i Angola och Mo<;ambique avbröt den
industriutbyggnad som hade påbörjats i slutet
av kolonialperioden i och med att den portugi
siska kolonialmakten släppt in utländskt kapital.
Industrianläggningarna från denna period är
förstörda av kriget eller använder föråldrad
teknologi. Ytterst få av dem är rehabiliterings
bara. I Zambia och Tanzania behöver åtskilliga
industrier moderniseras.

För BLNS-länderna är ändringar i det SACU
avtal som gällde ännu 1997 viktiga för att för
bättra förutsättningarna att utnytlja närheten till
den sydafrikanska marknaden. Nuvarande
SACU-avtal, framför allt ett icke offentligt till
lägg, begränsar möjligheterna för företag att
investera i BLN5-länderna. Lägre arbetskrafts
kostnader i BLNS-länderna motverkades tidi
gare av apartheidtidens fördelaktiga villkor för
investeringar i bantustans och av att de mekanis
mer som använts för att fastställa och ändra tull
nivåerna för olika varor ensidigt kontrollerats av

TabellS. Tillverkningsindustrins andel av BNP (%, marknadskostnad)

Land 1980 1990 1992 1993 1994 1995
Angola 10 4 3 3 3 3
Botswana 6 6 6 6 6 6
Lesotho 6 12 13 13 13 12
Malawi 15 16 19 15 18 17
Mauritius 14 20 20 20 20 20
Mo~ambique 22 12 12 10 9 9
Namibia 4 5 5 6 6 5
Swaziland 14 31 32 31 32 33
Tanzania 9 6 7 7 6 7
Zambia 21 29 34 28 28 30
Zimbabwe 22 21 20 18 19 18
SADC, exkl. Sydafrika 14 12 12 11 11 11
Sydafrika 24 21 20 20 20 20
SADC inkl. Sydafrika 21 18 17 17 17 17
Förhållandet total industriproduktion 3,4:1 3,1:1 2,8:1 2,9:1 3,0:1 3,1:1
Sydafrika: SADC (exkl. Sydafrika)
Sydafrikass andel av SADes totala 77% 75% 74% 75% 75% 76%
industriproduktion

Källa: ADB: African Development Report 1996.
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sydafrikanska intressen. Sydafrikas regering
kritiseras också för att använda SACU-reglerna
för att sabotera industriprojekt i andra SACU
länder.45

Den snabba ökningen av industrivaruex
porten från Sydafrika till övriga länder i regio
nen är en indikation på landets dominans, men
också en effekt av omfattande exportsubven
tioner. Sydafrika har kritiserats för att stänga sin
marknad för konkurrenter från framför allt
Zimbabwe och Zambia, samtidigt som man sub
ventionerar sina egna exportörer så kraftigt att
de slår ut inhemsk produktion i just dessa lä..'1
der. Detta påpekas i ADBs stora regionala
studie: "En alltför snabb öppning för sydafri
kansk industriproduktion skulle troligen hindra
ansträngningarna att fördjupa industrialise
ringen i de flesta länder i regionen." (ADB
1993c:288, författarens översättning). Konflikt
branscher har framför allt varit textil och kon
fektion samt bilar och bildelar.

Devalveringar under strukturanpassnings
programmen har gjort att lönenivåerna och
därmed produktionskostnaderna sjunkit kraftigt
i flera SADC-länder, också jämfört med Syd
afrika. Hittills har dock få exempel rapporterats
om sydafrikanska företags utflyttning till grann
länder, på det sätt som varit det typiska mön
stret i Sydostasien.46 Detta kan bero på att infra
struktur och kommunikationer bedömts som så
mycket sämre eller osäkra att företagen avstått.
Men sydafrikanska företagsledare klagar också
över att de i praktiken inte har de möjligheter att
överföra investeringskapital och/eller produk
tionsutrustning som de formella reglerna ger
dem.47 Dock finns några pressrapporter om syd
afrikanska konfektionsföretag som flyttat sin
produktion till Malawi.48

Som en del av konkurrensen mellan enskilda
SADC-länder om industriinvesteringar har fram
till 1997 Zimbabwe, Namibia, Malawi och
Moc;:ambique inrättat särskilda Export Proces
sing Zones, EPZs. Investerarna lockas av särskilt
förmånliga skatte- och avskrivningsvillkor och
olika slags uppluckring av den arbetslagstiftning
som gäller i landet. En intensiv konkurrens
mellan de enskilda länderna kan resultera i att
de fördelar för värdlandet som normalt antas
skapas av utländska investeringar försvinner.
Regionalt samarbete kan på detta område inne
bära en harmonisering av nivåerna på de för-
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måner som erbjuds för att undvika en ständig
spiral där alla bjuder över alla andra i regionen.

Inom ramen för regional frihandel skulle det
finnas utrymme för en sådan utveckling, dock
inom de relativt begränsade ramar som sätts av
WTO-regler och nationella åtaganden om han
delsliberalisering inom ramen för strukturan
passningsprogrammen. Det bör dock påpekas
att den internationella litteraturen om vad som
driver investerarna till satsningar i tredje värld
en de senaste tio åren hävdar att låga arbets
kraftskostnader numera spelar en mindre roll,
jämfört med hög kvalitet på arbetskraft, finans
iell och teknologisk infrastruktur och service.49

SADCs planerade frihandelsområde skulle
inte bara innebära att sydafrikanska företag får
tillgång till grannländernas marknader på bättre
villkor än omvärldens. Det skulle också öppna
den sydafrikanska marknaden för industriim
port från övriga delar av regionen, vilket skulle
kunna förstärka industrialiseringsprocessen i
flera av grannländerna, som på grund av sina
devalverade valutor kan vara konkurrenskraf
tiga. Ett komplicerande moment är dock det
frihandelsavtal som förhandlas mellan Sydafrika
och EU. Anpassningsperioderna iSADCs Han
delsprotokoll och EU-Sydafrikaavtalet innebär
troligen att företagen i övriga SADC skulle få
tullfrihet på den sydafrikanska marknaden bara
några få år före EU-företagen.

Jordbruk och livsmedelsförsörjning

Kolonialhistorien och apartheidpolitiken i Syd
afrika har inneburit att jordbruket i regionen har
en typiskt dualistisk struktur. Å ena sidan fanns
kommersiella större jordbruk, boskapsfarmer
och plantager både för export och hemma
marknad och tills nyligen så gott som uteslu
tande ägda av vita. På den andra sidan fanns
afrikanska familjejordbruk på väsentligt sämre
jordar, där ofta åtminstone någon av familje
medlemmarna hade migrantarbete. I Sydafrika
fanns för många inte ens denna utväg eftersom
de tvingades bosätta sig i bantustans där få
möjligheter till självförsörjning i jordbruk fanns.
Att strukturen är dualistisk innebär inte att de
två delarna är oberoende av varandra. Familje
jordbrukssektorn har fungerat som arbetskrafts
reserv för den kommersiella, och i framför allt
SACU-länderna är distributionen av mat i min
dre utsträckning baserad på lokala marnader
och mer på sydafrikanska detaljhandelskedjor.



Tabell 6. SADe-ländernas jordbruksprojil

Land Andel syssels. Jordbrukets Jordbrukets Odlingsbar Genomsn.- Andel fattiga i
i jordbruk andel av andel av jord per inv. spannmåls landsbygds
(% av tot) BNP (%) expo (%) (ha) avkastn. befolkningen

1990 1995 1994 1994 (kg/ha) (%)
1995 1988

Angola 65 12 O 0,34 286 65
Botswana 46 5 5 0,29 371 55
Lesotho 40 10 9 0,17 672 55
Malawi 87 42 92 0,18 1293 90
Mauritius 17 9 30 0,10 12
Mo<;ambique 83 33 84 0,21 653 65
Namibia 49 14 15 0,44 606
Sydafrika 14 5 12 0,33 1245
Swaziland 39 40 50
Tanzania 58 58 0,12 1419 60
Zambia 75 22 2 0,57 1331 80
Zimbabwe 68 15 35 0,27 531 60

Källa: UN: Africa Recovery, October 1997, som i sin tur tagit uppgifter från Världsbanken, UNDP, FAO, IFAD och
UNCTAD.

Arvet efter denna kolonialpolitik innebär att
jordreformer i princip står högt på dagord
ningen. Samtidigt har de nya makthavarna efter
självständigheten varit mycket försiktiga i sin
jordreformspolitik. Delvis därför att de vill bibe
hålla produktionsvolymen både för nationell
livsmedelsförsörjning och för ökade exportin
komster. Men också därför att de själva övertagit
en del av storjordbruken och därmed av person
liga skäl inte vill ha någon radikal jordreform.
Jordreformerna har genomförts mycket lång
samt i Zimbabwe och Namibia. Förslag till ny
jordlagstiftning i Mo~ambique som skall ge
brukningsrätt inte endast åt individer och
företag utan också åt "lokala gemenskaper" har
också tagit lång tid att utarbeta. Statens ägande
rätt till jorden kvarstår, men förutsättningarna
för säkrare brukningsrätt också för småjord
brukare skall därmed stärkas. I Sydafrika är
landreformfrågan extra komplicerad eftersom
den inte endast gäller mark som använts för
jordbruk utan också för t.ex. bostäder i urbana
områden.

Traditionellt har Sydafrika och Zimbabwe
producerat överskott av spannmål, framför allt
majs, som kunnat exporteras till andra länder i
regionen med strukturella spannmålsunderskott,
eller som katastrofbistånd vid krig eller torka.
De vita kommersiella jordbruken i Sydafrika var
under apartheidtiden kraftigt subventionerade.
Den internationella trenden mot minskade
subventioner och jordbrukets reducerade
strategiska roll har inneburit kraftigt minskade
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subventioner sedan mitten av 1980-talet. Det har
bland annat inneburit att antalet jordbruk och
arealen på vilken majs odlas har minskat.
Jordens kvalitet har också försämrats på grund
av kemikalieanvändning och andra ekologiskt
försämrande faktorer.

Krigens upphörande i Angola och Mo~am

bique ökar förutsättningarna för ökad produk
tion i familjejordbruken och därmed minskat
beroende av spannmålsimport, åtminstone
under år med god nederbörd. De miljontals
landminor som ligger kvar sedan krigen brom
sar dock rehabiliteringen av familjejordbruks
sektorn, förutom de mänskliga tragedier som
skapas. I Mo~ambique har sockerplantagerna
och sockerfabrikerna börjat rehabiliteras, delvis
sedan utländska företag tagit över.

Livsmed~sförsörjning och befolkningsök
ning är starkt kopplade till varandra. Beräk
ningar i ADB-studien (ADB, 1993c) anger att
södra Afrika skulle kunna klara spannmålsför
sörjningen för en befolkning som är dubbelt så
stor som 1990 års med en måttlig ökning av
produktiviteten och en fördubbling av odlings
arealen. Det senare innebär en mycket svår upp
gift/ även om odlingsbar jord i denna storleks
ordning finns tillgänglig. Därefter måste ökad
spannmålsproduktion i stort sett baseras på
ökad produktivitet.

ADB (1993c) argumenterar för en regional
jordbruksstrategi som innebär att norra delen av
regionen50 med större genomsnittliga regn
mängder i ökad utsträckning bör användas för



spannmålsodling, medan Sydafrika och de södra
delarna bör koncentrera sig på grönsaker, frukt,
blommor-produkter med högre förädlings
värde och tydligare exportinriktning. Om en
sådan strategi skulle vara framgångsrik skulle
den minska grannländernas beroende av Syd
afrika för sin basförsörjning, men samtidigt
förstärka en produktionsstrukhlr där den domi
nerande ekonomin tar hand om produktion med
högre förädlingsvärde. Detta är en politiskt
kontroversiell strategi, som skarpt kritiserats av
t.ex. Moyo, som bland annat karaktäriserar
ADBs och andra liknande förslag för att närma
sig det irrelevanta eftersom de bortser från
fördehlingen av jordbruksmark inom länderna
liksom från kontrollen över naturresurser (Moyo
1994:2). Han anser:

Det grundläggande problemet är att jord och
naturresurser betraktas som outnytqade isolerade
varor som väntar på att utnytqas av de kapitalrika
länderna. Det förhållandet att alla dessa resurser
representerar sammanhållna reproduktionsbaser
för de fattiga på landsbygden är föga uppmärk
sammat. Resultatet blir att de officiella modellerna
och förslag på senare tid om regionalt samarbete
saknar en strategi för verklig ekonomisk lands
bygdsutveckling ... (författarens översättning).

En fråga som väckt väsentligt massmedialt int
resse är de planer som diskuterats och de avtal
som ingåtts mellan Sydafrika och några andra
afrikanska länder, bland dem Mo~ambiqueoch
Zambia, om att överlåta jordområden till vita
jordbrukare som flyttar ifrån Sydafrika på lång
tidskontrakt. De storvulna planerna har i
praktiken smält ihop till mer begränsade verk
samheter. Inte förvånande har projektet skapat
politiska komplikationer, och har ibland beskri
vits som att de utflyttande farmarna avser att ta
apartheidsystemet med sig till de nya länderna,51
när det har fallit i Sydafrika. Omfattningen av
verksamheten har dock varit begränsad.52 Rap
porter från de första sydafrikanska farmarna i
Niassaprovinsen anger att några från start för-
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söker sätta sig över de lagar och överenskom
melser som finns. 53

Jordreformer och övrig jordbrukspolitik sköts
vanligtvis på nationell nivå. På regional nivå har
samarbetet om livsmedelssäkerhet varit fram
gångsrikt. Under perioden 1992-93 då torka
senast drabbade regionen fungerade inköp och
distribution till de drabbade länderna förhållan
devis bra, i hög grad beroende på SADCs sektor
föl' livsmedelssäkerhet och dess system för tidig
varning. Detta samarbetsområde är ett av orga
nisationens mest framgångsrika. På hösten 1997
förbereder sig dessa organ och de enskilda
länderna på nationell nivå för den nya tork
period som förväntas bli resultatet av El Nmo
fenomenet i Stilla Havet.

Transportsektorn

Sydafrikas dominans i transportsektorn använ
des under apartheidtiden av den sydafrikanska
regimen som ett säkerhetspolitiskt instrument.
Grannländerna utan kust, framför allt Malawi,
Zimbabwe, och Zambia, kunde tvingas till efter
gifter på andra områden, framför allt att minska
stödet till ANC, om de var beroende av transit
trafik genom Sydafrika. Detta var också ett skäl
till varför SADCC-samarbetet i så hög grad
inriktades på transportsektorn och att rehabili
tera transportkorridorerna till de mo~ambikiska

hamnarna och hamnen i Dar es Salaam.
SADCC publicerar ingen statistik över kost

naderna för faktiskt genomförda utvecklingspro
jekt, däremot redovisar man hur stor andel av de
totala planerade och pågående investeringar
som har säkrad finansiering. Ar 1990 beräknades
kostnaderna för alla projekt inom transport
sektorn till drygt 3,4 miljarder USD, varav finan
sieringen var säkrad för hälften, d.v.s. drygt 1,7
miljarder USD. 54 1997 angav SADCs Transport
kommission kostnaden för totala planerade och
pågående projekt inom sektorn transporter och



Tabell 7. Transportvolymen i södra Afrikas hamnar 1994 och 1995

Hamn Totalt (1 000 t)
1994 1995

Containers (1 000 TEUs)
1994 1995

231 308Cape Town 6976 7756
Saldanha Bay 20 113 22 961
Richards Bay 68736 76 112
Durban 25 289 26 503
East London 2 543 1 203
Port Elisabeth 3 693 4 952
Summa Sydafrika 127 350 139 487
Walvis Bay 1 744 1819
Namibe 110 67
Lobito 477 450
Luanda 1 073 1 095
Dar es Salaam 3 842 4 236
Nacala 374 415
Beira 2 465 2 488
Maputo 1 882 2261
Port Louis 3 394 3 421
Övriga SADC 15 361 16 252
SADC totalt 142711 155 739
Sydafrikas andel av SADC 89 % 90 %

5
777
23

116
1152

20
2
4

61
91
10
29
15
94

326
1420
81 %

9
869

32
156

1374
23
2

65
99
12
27
13
93

334
1710
80%

Källa: SADe. Transport & Communications. Windhoek, 9-10 February 1997

kommunikationer till ca 6,5 miljarder USD
(varav 4,9 miljarder USD för transporter), mot ca
6,9 miljarder året innan. Finansieringen anges
vara säkrad för 46 respektive 47 procent av dessa
projekt.55

Efter Namibias självständighet 1990 påbörja
des också konstruktionen av två helt nya huvud
vägar, den från Zambia längs Capriviremsan till
Rundu i norra Namibia och den s.k. Trans
kalaharivägen från Gauteng till Windhoek. Den
förra ger Walvis Bay större möjligheter att vara
alternativ utskeppningshamn framför allt för
företag i Zambia.56 Den senare förkortar trans
porterna mellan Gauteng och centrala och norra
Namibia med 400-450 km, vilket ytterligare kan
komma att bidra till att stärka den sydafrikanska
dominansen.

Efter 1994 har den kommersiella konkur
rensen ersatt det säkerhetspolitiska perspektivet
i transportsektorn. 57 Samtidigt pågår en process
med kommersialisering av statliga transport
myndigheter och privatisering av statliga trans
portföretag i flera länder. Konkurrensen sker
dels mellan routerna, dels mellan vilka företag
som skall driva trafiken på de olika routerna. De
starkare sydafrikanska aktörerna på transport
området har genom samarbetsavtal och delägan
deskap tagit ökad kontroll över routerna i
grannländerna.

Transportvolymen i södra Afrikas hamnar
redovisas i tabell 7. Den totala volymen ökade
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mellan 1994 och 1995 med i genomsnitt 9,5
procent för hamnarna i Sydafrika och med 6,3
procent för hamnarna i övriga SADC, vilket
innebar drygt 9 procent för SADC totalt. Contai
nerhanteringen ökade med 19 procent för de
sydafrikanska hamnarna och med endast 2,5
procent för övriga SADe. Som framgår av
tabellen är Richards Bay den hamn som står för
den överlägset största volymen, nästan hälften
av hela SADCs. Huvudförklaringen till den stora
volymen är att Richards Bay är utförselhamnen
för en stor del av den sydafrikanska kol- och
malmexporten. Den andra stora bulkhamnen är
Saldahna Bay.

Den sydafrikanska dominansen vad gäller
transportkapacitet är uppenbar, oavsett vilken
indikator man väljer. Den faktor som är på väg
att öka den sydafrikanska dominansen är dock
inte kapaciteten som sådan utan att de sydafri
kanska företagen Spoornet och Portnet i allt
större utsträckning samarbetar med de natio
nella järnvägs- och hamnbolagen i grannlän
derna och att de sydafrikanska frakt- och spedi
tionsföretagen har en överlägsen och ökande
kapacitet (se t.ex. Iheduru (1995 och 1996).
Visserligen försvarar regeringarna i de andra
SADC-Iänderna sina järnvägsföretag och hamn
myndigheter mot både privatisering i allmänhet
och dominans av de sydafrikanska konkur
renterna, men trenden sedan början av 1990-talet



är tydlig: Ökad sydafrikansk dominans i en
strategisk sektor. "Den som kontrollerar trans
porterna av denna handet vad gäller normer,
teknologi, säkerhet, information och finansi
ering, framför allt från inlandet till och från
hamnarna, äger ett verkligt instrument för poli
tisk och ekonomisk kontroll" (Iheduru, 1966:8-9,
författarens översättning). Detta ökar den regio-

Tabell 8. Järnvägar. Sydafrika och övriga SADe.

nala obalansen, men kan också öka effektiviteten
och bidra till rationellare frakthantering i
regionen, vilket är till fördel inte endast för
sydafrikanska intressen. Ökad effektivitet ger
också ökade transitinkomster, framför allt för
Mo<;ambique.

Indikator Sydafrika ÖVriga SADC Sydafrika i %

(Spoomet) SADC totalt avSADC

Km räls (1995) 31733 12140 43873 72%
Antal lok (1994) 3590 524 4064 87%
Antal godsvagnar (1994) 147330 28512 175842 84%
Antal personvagnar (1994) 3669 747 4416 83%
Transportvolym 1000t (1995) 175956 26035 201991 87%
Milj. tonkm (1995m 95591 10122 105713 90%

Källa: SADe. Transport & Communications. Windhoek, 9-10 February 1997.

Tabell 9. Järnvägsfrakt i "SADe-korridorerna", 1994 och 1995.
(1000 ton internationell trafik.)

Linje

Goba (Maputo-Swaziland)
Ressano-Garcia (Maputo-RSA)
Limpopo (Maputo-Zimbabwe)
Machipanda (Beira-Zimbabwe)
Nacala (Nacala-Malawi)
Tazara (DSM-Zambia)
"Korridorerna"totalt

1994

164
676
382
905

96
uppgift

2223

% ändr.

+6%
-3%

+26%
-12%

u.s.
saknas

1995

275
658
742
954
141

uppgift
2770

%ändr

+68%
-3%

+94%
+5%

+47%
saknas

+25%

Källa: SADe. Transport & Communications. Windhoek, 9-10 February 1997.

Tabell 10. Landsvägsstatistik södra Afrika

Sydafrika 226,400 59 500
ÖVriga SADC 341,600a 30 700b

Totalt SADC 568,000 90200
Sydafrikas andel 40 % 66 %

Land/område Alla vägar Asfalterade
(km) vägar (km)

Antal fordon

5356000
828000c

6184000
87%

Antal
personbilar
3488000
530000c

9018000
87%

Källa: SADe. Transport & Communications. Windhoek, 9-10 February 1997.
a exkl. Malawi. b exkl. Angola och Malawi. c exkl. Angola.

Ett omskrivet nytt "korridorkoncept" är den
planerade utvecklingskorridoren mellan Wit
bank (i Gautengområdet) och Maputo. 90 pro
cent av investeringarna planeras komma från
den privata sektorn, inklusive finansieringen av
en ny huvudväg. Det konsortium som bygger
vägen får också rätt att ta vägavgifter under 30
år, samtidigt som de under denna period är
ansvariga för underhåll. En annan viktig del av
korridoren är upprustning och utvidgning av
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Maputos hamn. Omkring 140 olika industri-,
turism-, gruv- och jordbruksprojekt planeras
kunna utnytqa korridoren.58

Med privatisering av de statliga företagen
inomramenförstrukturanpassningsprogrammen,
med kommersiell konkurrens från de syd
afrikanska aktörerna på transportområdet och
med det nya "utvecklingskorridorkonceptet",
symboliserat av Maputo-Gautengkorridoren,
blir förutsättningarna för SATCCs verksamhet



(SADCs transportkommittE~) totalt förändrade.
Eventuellt kan organisationen fungera som för
handlingsplattform för medlemsregeringarna
när det gäller att skapa regionala regelverk på
transportområdet. Samtidigt är det troligt att
transportregimer på olika områden kommer att
påverkas också av andra institutioner än SATCC
eller dess underkommith~er. The Conference of
General Managers of Southem African Railways och
The Southern African Road Transport Technical
Organisation är två existerande sådana organi
sationer med starkt sydafrikanskt inflytande,
inriktade på operativa frågor.

På transportområdet har PTAjCOMESA
samarbetet åstadkommit rationalisering av pro
cedurerna vid gränsöverfarterna. Sedan 1991
gäller också ett avtal inom SACU, som reglerar
frakt och passagerartrafiken mellan medlems
länderna. Det följer i stort sett de principer som
SATCC har föreslagit för bilaterala och mul
tilaterala avtal om vägtransporter. Avtalet ger
medlemsländerna samma möjligheter att tillåta
det egna landets buss- och lastbilsföretag att åka
genom andra länder på samma sätt som gäller i
PTAjCOMESAs transitregler.

Den trend av ytterligare ökat inflytande för
de redan dominerande sydafrikanska aktörerna
på transportområdet som kunnat iakttas sedan
1994 kommer sannolikt att fortsätta. Fortsatt
privatisering eller kommersialisering av statliga
järnvägsbolag och hamnmyndigheter förstärker
troligen denna trend.

Finanssektorn

Sydafrikanska banker dominerar regionens
bankväsen. På listan över de 30 största bankerna
i södra Afrika år 1991,59 är de sex största syd
afrikanska, liksom bankerna på nionde, tionde
och fjortonde plats. De sammanlagda tillgång
arna hos de 21 icke-sydafrikanska bankerna på
listan är något mindre än de tillgångar som kon
trolleras av den femte största sydafrikanska
banken ensam. De 21 bankernas sammanlagda
egna kapital är lika stort som den fjärde största
bankens i Sydafrika. Sedan 1991 har sydafrikan
ska banker köpt upp några banker i grann
länderna60 och därmed ytterligare ökat sin
dominans i regionen. ADB-studien anser att de
sydafrikanska bankernas agerande när de eta
blerar sina nätverk i regionen under den när
maste tioårsperioden kommer att vara den star
kaste enskilda faktorn bakom den regionala
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finansmarknadens integration på lång sikt (ADB
1993b:122).

Strukturanpassningsprogrammen i flera av
SADC-Iänderna, bland annat Zambia, Tanzania,
Malawi och Mo<;ambique, befinner sig i en fas
där privatisering står i fokus. Privatisering av
statsägda banker är en del av detta program.
Här har dock de sydafrikanska bankerna visat
sig relativt ointresserade.

Från 1991 har antalet internationella banker
som etablerat eller återetablerat sig i Sydafrika
vuxit snabbt och de flesta av storbankerna i USA
och Europa har nu kontor i Sydafrika. När det
gäller de internationella bankerna är mönstret
att låta Sydafrika fungera som brohuvud för
verksamhet i andra afrikanska länder ännu
tydligare än när det gäller produktionsföretag.
De sydafrikanska storbankernas position gente
mot utländska konkurrenter är dock stark, bland
annat på grund av deras nära samarbete med de
sydafrikanska företagskonglomeraten och därför
att en del sydafrikanska företag är osäkra om
hur långsiktigt de utländska bankerna ser på
Sydafrika. Även med denna restriktion kan de
internationella bankerna bidra till att finans
systemet i Sydafrika fungerar som mellanhand
mellan det internationella finanssystemet och de
nationella ekonomierna i regionen. De kan också
på nationell nivå bidra till att undvika en oligo
polsituation, där några få sydafrikanska banker
dominerar.

Regionalt samarbete i riktning mot standard
isering av regler för bankverksamhet i regionens
länder är viktigt. Samtidigt är det sydafrikanska
banksystemet inte nödvändigtvis det som skall
införas i resten av regionen. Det har inte lyckats
särskilt bra när det gäller att finansiera småföre
tag eller företag ägda av afrikaner. Affärsban
kerna i södra Afrika, inklusive Sydafrika, står för
endast en liten del av långsiktig finansiering av
investeringar.

ADB-studien understryker särskilt vikten av
regionalt samarbe.te för att utveckla en gemen
sam regional policy på två områden: banklag
stiftning och bankinspektion samt konkurrens.
Dessa områden blir viktiga delar av det samar
betsprotokoll som förbereds av Finance and
Investment Sector Coordination Unit, FISCU, i
Pretoria och som förväntas bli antaget 1998. Tre
omfattande konsultstudier genomförs som en
del av förberedelsearbetet: en om makroekono
misk konvergens och de regionala effekterna av



strukturanpassningsprogrammen, en om inves
teringsklimat och en om utvecklingsfinansiering.
De beräknas bli klara i början av 1998. Samarbete
pågår inom ramen för SADCs centralbanks
chefskommitte. En aktiebörskommitte bildades
1997, liksom en kommitte för bokföring och revi
sion. Eftersom arbetet på dessa områden betrak
tas som "tekniskt" och bedrivs av aktörerna
själva, blir det mindre beroende av politiska
beslut. Ett mer djupgående samarbete om mone
tär, kredit- och finanspolitik kräver däremot
regeringsförhandlingar och blir därför väsentligt
svårare och mer långsiktigt. Det "tekniska"
samarbetet kan dock förbättra grunden för det
politiska.61

Utlandsskuld

Några av SADCs medlemsländer tillhör den
grupp länder som har störst utlandsskuld i
förhållande till sin ekonomi och sin återbetal
ningsförmåga. Som framgår av tabell 11 gäller
detta Mo~ambique, Tanzania, Zambia och
Malawi. Det innebär att de är beroende av
skuldomförhandlingar, bland annat i den s k
Parisklubben, som förhandlar om de offentliga
skulderna. Resultatet av omförhandlingarna är
ofta att återbetalningarna av förfallna och när
mast kommande återbetalningar och räntor
skjuts längre fram i tiden, men att de samtidigt
läggs ovanpå existerande skuld, som därigenom
ytterligare ökar. Vissa bilaterala biståndsskulder
har dock avskrivits. En särskild kategori är
skulder till de multilaterala finansinstitutio-

Tabell 11. SADe-ländernas utlandsskuld i % av BNP

nerna, framför allt IMF, Världsbanken och ADB.
Ett skuldsatt land som inte betalar tillbaka till
Världsbanken och IMF råkar ut för att dessa
fryser utbetalningarna av redan givna lån. Dess
utom stoppar vanligen de bilaterala bistånds
givarna också sina utbetalningar av struktur
anpassningsbistånd. Därför tvingas de skuld
satta länderna att alltid betala de multilaterala
skulderna först. För länder som Malawi och
Zambia, med mycket stor andel multilaterala
skulder, skapar detta extra problem. Skuld
omförhandlingar är komplicerade och tar stor
kapacitet i anspråk för de skuldsatta regering
arna.

Som också framgår av tabellen har SACU
länderna och Mauritius en relativt förmånlig
utlandsskuldsituation. Fyra av de fem länderna
med låg utlandsskuld har heller inte behövt
genomföra några av IMF och Världsbanken
initierade strukturanpassningsprogram. De har
utan sådana program fört en makroekonomisk
politik som skapat balans, vilket t.ex. inneburit
att både finans- och kreditpolitik varit stram.
Mauritius genomförde strukturanpassnings
program i början av 1980-talet, men inte sedan
dess.

För länderna med mycket hög utlandsskuld
finns inga förutsättningar att komma ur skuld
fällan utan ytterligare väsentliga skuldlättnader
aven typ som faktiskt skriver av delar av
skulden. Ett tänkbart undantag är Angola, där
dock ingen utomstående kan analysera den
faktiska positionen eftersom lån i okänd om

1991 1992 1993 1994 1995

Låg
Botswana 17 15 13 11 18
Mauritius 38 34 31 31 33
Namibia 9 7 6 5 4
Sydafrika 23 23 22 23
Swaziland 24 22 22 19 21
Hög
Lesotho 63 61 63 58 53
Zimbabwe 52 58 63 79 67
Mycket hög
Angola 96 104 134 120
Malawi 77 92 92 148 142
Mo~ambique 329 404 359 353 418
Tanzania 141 198 222 223 242
Zambia 216 194 184 198 157

Källa: SADe Finance and Investment Sedor. Annual Report 1995/96.
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fattning tagits mot framtida oljeleveranser.
Mo<;ambique ingår i den grupp länder som
anses vara kvalificerade för HIPC,62 men ge
nomförandet av detta program går långsamt.

Regionalt samarbete kring hanteringen av
utlandsskulder och gemensamma positioner i
skuldfrågorna i internationella organisationer
skulle kunna innebära viss förbättring för de
hårdast utsatta SADC-Iänderna. Det relativt
omfattande samarbetet inom ramen för FISCU
som redovisades i föregående avsnitt har dock
inte direkt behandlat frågor som rör utlands
skulden.

Bistånd

Under 1980-talet ökade biståndsfiödet till län
derna i södra Afrika kraftigt. SADCC/SADC
samarbetet hade med säkerhet en mobiliserande
inverkan på biståndet. Något mått på denna
inverkan kan inte ges eftersom det är omöjligt
att veta hur mycket bistånd som skulle ha gått
till södra Afrika om SADCC inte bildats. Den
viktigaste faktorn bakom ökningen var att
många givare såg bistånd till SADC-Iänderna
som ett sätt att stödja motståndet mot apartheid
systemet i Sydafrika. I några fall blev ökat
bistånd till SADC-Iänderna ett alternativ till
sanktioner mot Sydafrika. Några av SADC
länderna tillhör de mest biståndsberoende i
världen, nämligen Mo<;ambique, Tanzania och
Zambia. För andra länder, Lex. Botswana,

Sydafrika och Angola, utgör biståndet en mycket
liten del av de totala utländska valutaresurser
som landet förfogar över och bidrar till en
mycket måttlig del av statsinkomsterna.

De flesta bedömare anser att SADCC/SADC
under under apartheidtiden lyckades mobilisera
extra bistånd till regionen. Denna period är
avslutad och SADCs projekt/program liksom
bilateralt bistånd till länderna i södra Afrika
bedöms nu efter samma kriterier som bistånd till
andra länder. Statistiken över utbetalt bistånd till
SADC-Iänderna (tabell 12) visar en nedåtgående
trend om man rensar bort det mycket ojämna
flödet till Zambia, som beror på att landet ibland
har IMFs godkännande, ibland inte, vilket resul
terar i ryckighet i utbetalningarna från de flesta
biståndsgivare. Ett rimligt antagande är att bi
ståndsflödet till södra Afrika som region kom
mer att minska, vilket inte nödvändigtvis be
tyder att alla länder drabbas av denna trend.
Kopplingen till genomförandet av strukturan
passningsprogrammen torde fortsätta.

Försörjning och fördelning av
vattenresurserna

Nederbörden är mycket ojämnt fördelad i
regionen. Minst regn faller i öknarna i Namibia,
sydvästra Angola, Botswana och Sydafrikas
Norra Kapprovins. Stora delar av regionen får
mellan 500 och 1 000 mm per år. Högplatåer och
regnskog i norra Angola får rikligt med regn.

Tabell 12. Bistånd till SADC-länderna 1990-1995
(mUSD. Utbetalningar. Löpande priser och växelkurser)

Land 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Angola 270 280 351 298 453 424
Botswana 149 136 114 134 87 91
Lesotho 143 126 145 143 117 115
Malawi 505 525 573 498 469 434
Mauritius 89 68 46 26 14 22
Mo~ambique 1008 1073 1471 1188 1231 1103
Namibia 123 184 143 155 138 187
Swaziland 28 55 54 54 56 54
Tanzania 1175 1081 1343 953 969 882
Zambia 481 883 1036 872 719 2035
Zimbabwe 341 393 792 500 560 489
SADC, exkl. Sydafrika 4312 4804 6068 4821 4813 5836
Sydafrika 275 295 384
SADC, inkl. Sydafrika 5096 5108 6220
SADC, exkl. SAlalla LDC 7,4% 7,8% 9,9% 8,4% 7,9% 9,7%
SADC, inkl. SAlalla LDC 8,9% 8,4% 10,4%

Källa: World Bank. African Economic Indicators. Washington D.C. 1997.
OECD/DAC: Development Cooperation 1996.
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Nederbörden varierar också kraftigt mellan
åren. Stora delar av regionen kan vissa år drab
bas av torka, senast 1991-92 och 1994-95.

Försörjning och fördelning av
vattenresurserna

Nederbörden är mycket ojämnt fördelad i
regionen. Minst regn faller i öknarna i Namibia,
sydvästra Angola, Botswana och Sydafrikas
Norra Kapprovins. Stora delar av regionen får
mellan 500 och 1 000 mm per år. Högplatåer och
regnskog i norra Angola får rikligt med regn.
Nederbörden varierar också kraftigt mellan
åren. Stora delar av regionen kan vissa år drab
bas av torka, senast 1991-92 och 1994-95.

Ett av huvudproblemen vad gäller vattenför
sörjningen är att områden med den största vat
tentillgången ligger långt från de områden som
har de största behoven. Att ändra på detta för
hållande kräver omfattande investeringar med
oklara miljöeffekter. Åtgärderna skulle också
resultera i försämrad vattentillgång i de områ
den/länder som befinner sig nedströms ingrep
pen.

Coetzee (1994:142) framhåller tre kritiska ut
maningar för den framtida vattenpolitiken i
södra Afrika:

1. Att vattenbristenökar och är absolut, d.v.s.
inte har med oregelbundenhet eller ojämn
fördelning att göra. Sämst läge har Malawi,
därefter kommer Sydafrika och Zimbabwe.63

2. Att distribuera vatten till alla hushåll och
produktionsenheter. De största vattenanvän
darna är jordbruket och industrin. Kostnaderna
blir stora.

3. Att behålla hög kvalitet på vattnet, trots
urbanisering och industrialisering, vars utsläpp
utgör väsentliga hot mot vattenkvaliteten.

Vattenkonsumtionen per capita i Sydafrika är i
genomsnitt omkring tio gånger högre än i de
flesta andra SADC-Iänder. Sydafrikas vatten
konsumtion utgör omkring 80 procent av hela
regionens,64 medan landets vattenresurser utgör
10 procent av regionens. Alla SADC-Iänder
utom Zambia använder mellan 50 och 90 procent
av sin vattenförbrukning inom jordbruket.
Befolkningsökning, urbanisering, industri- och
jordbruksexpansion kommer att öka efterfrågan
och skapa en ökad konkurrens om vatten i
regionen. Vatten är ett av de områden där Syd-

32

afrikas beroende av resurser från resten av
regionen ökar.

Det första stora regionala vattenprojektet är
det pågående Highland Water Scheme i Lesotho,
som skall transportera vatten från Orange
flodens tillflöden. Dess första fas var färdig i
slutet av 1997. Flera senare faser är planerade,
men Gautengområdet anses efter år 2020 behöva
ytterligare vatten för den urbanisering och in
dustrialisering som förutses. Ett projekt som
ännu befinner sig på förplaneringsstadiet går ut
på att bygga kanaler och ledningar genom
Botswana från Zambezifloden (ca 1200 km).

Inte bara i Sydafrika förutses omfattande pro
jekt för att avleda vatten från floder till städer,
industriområden, gruvor och jordbruk. I de
andra ländernas stora projekt gäller det att leda
vatten från floder i det egna landet, vilket påver
kar vattenflödet i länder nedströms. Ett sådant
projekt för att klara Bulawayos och delar av
Matabeleiands vattenförsörjning har länge dis
kuterats i Zimbabwe. 1997 rapporterades att
Zimbabwes regering hade godkänt planer att
bygga den 450 km långa ledning som krävs.65

Projektet har väckt kritik i Zambia, som ligger
nedströms. I Botswana har arbetet med North
South Water Carrier påbörjats. Det skall leda
vatten i en 360 km ledning från en damm i
Shashefloden till en rad tätorter i östra delen av
landet, inklusive Gaborone (Swatuk, 1996).
Planer finns också för ett projekt som skall leda
vatten från Okavangofloden i norra Namibia till
Windhoekområdet (Namibian National Eastern
Water Carrier, ca 750 km). Dessa planer har
skapat starka konflikter med Botswana, där re
gering och de som är ekonomiskt och natur
vårdsmässigt engagerade i Okavangoträsket
kraftigt har kritiserat planerna, eftersom de
drabbar både viktiga naturvårdsintressen och
turistintressen.66 Enligt mediarapporter har
Namibias president Nujoma och Demokratiska
Republiken Kongos president Kabila diskuterat
en ledning för att föra vatten från Kongoflodens
nedre lopp till Namibia.67

SADCs vattenprotokoll var det första sektor
protokoll som undertecknades av medlemssta
terna. Det skedde i augusti 1995. Den regionala
verksamheten har emellertid endast långsamt
kommit igång. En av orsakerna är den begrän
sade kapacitet som det samordnande landet
Lesotho har kunnat bidra med, en annan orsak



är långsamhet hos medlemsländerna när det
gäller att ratificera protokollet. Samtidigt tycks
medvetenheten vara stor om att samarbete
behövs på detta område, inte minst med tanke
på dess konfliktpotential. Det är också ett av de
områden där Sydafrika är beroende av att
utnyttja resurser utanför landets gränser och i
ökad utsträckning blir beroende av överens
kommelser som berör flera andra SADC-Iänders
regeringar. Sydafrika driver därför på SADC
samarbetet inom detta område.

Elenergi

Sydafrika har drygt 80 procent av den totala
installerade elkraftkapaciteten i SADC-regionen.
Landet producerade 86 procent av regionens
totala elenergi 1991. För närvarande exporterar
landet elektricitet, men i början av 2000-talet
beräknas Sydafrika behöva importera. En vä
sentlig del av Sydafrikas elenergi produceras av
kolkraftverk, medan vattenkraft är den domine
rande källan för elektricitet i de övriga SADC
länderna. Det sydafrikanska energibolaget
ESKOM distribuerar el till Namibia, Lesotho,
Botswfu'1a och Moc;ambique. Det sydafrikanska
ledningssystemet är också kopplat till det i sin
tur ihopkopplade systemet för Zambia och
Zimbabwe.

Sedan lång tid finns planer på att koppla ihop
hela SADC-regionens elproduktion och konsum
tion/B inklusive Ingakraftverket i DR Kongo,
med dess formidabla utbyggnadskapacitet. Inte
minst det sydafrikanska elbolaget ESKOM har
pläderat för denna ide. Till ett sådant regionalt
system skulle också planerade nya vattenkraft
verk i Zambezifloden kunna anslutas.

Ett regionalt kraftnät skulle minska de natio
nella investeringskostnaderna och minska skill
naden mellan produktionskostnaden per kWh i
olika länder, öka leveranssäkerheten i länder där
elförsörjningen är känslig för lågvatten på grund
av torka. Denna typ av samarbete förutsätter ett
väsentligt förtroende mellan de deltagande sta
terna.

Southern African Power Pool, SAPP, som god
kändes av SADCs toppmöte i augusti 1995 är en
viktig utgångspunkt för ökad regionalisering i
den angivna riktningen. SAPP skapar den insti
tutionella ramen för att utvidga samarbetet
mellan energibolagen och myndigheterna i de
olika länderna. Sydafrikanska ESKOM kan för
utses bli den starkaste partnern. I idealfallet
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skulle de svaga ekonomierna med dålig leve
ranssäkerhet och höga nationella produktions
kostnader, t.ex. Tanzania, kunna vinna mycket
på ett sådant system, både vad gäller tillför
litlighet och produktionskostnad. Mycket beror
på prissättning och andra tekniska och ekono
miska frågor som blir resultatet av förhandlingar
inom SAPP. 1996 undertecknade medlems
staterna SADCs sektorprotokoll för energi, som
bland annat innehåller åtaganden av medlems
staterna att harmonisera sin energipolitik och
sina energiprogram samt projekt av gemensamt
intresse "baserade på rättvisa, balans och ömse
sidig nytta".

AIDS

AIDS och andra epidemier tar inte hänsyn till
nationsgränser. Okontrollerad migration och
regionala transporter bidrar till en snabb sprid
ning av HIV, trots att myndigheterna i de
enskilda länderna numera förefaller seriösa i
sina försök att bromsa smittan. Fortfarande är
statistiken dock osäker och mörkertalen anses
höga i flera länder i regionen, bland annat
Sydafrika, där de registrerade HIV-fallen ökat
dramatiskt de senaste åren. Enligt tillgänglig
statistik är Malawi, Tanzania, Zambia och Zim
babwe de hårdast drabbade länderna i regionen.
Regionala åtgärder är uppenbart nödvändiga på
detta område.

Olika bedömningar finns om de demogra
fiska effekterna. Enligt en Världsbanksstudie om
Zimbabwe beräknas den genomsnittliga förvän
tade medellivslängden år 2010 vara 57 år utan
och 30 år med effekterna av AIDS inräknade.
Var femte vuxen i Zimbabwe beräknas vara
HIV-positiv. De makroekonomiska effekterna av
AIDS är bland annat lägre tillväxttakt i
ekonomin, lägre arbetsproduktivitet och högre
arbetskostnader i produktionen. Budgetmässigt
innebär det ökade offentliga kostnader för
sjukvård, alternativt att kostnaderna för att
bekämpa AIDS och behandla HIV-patienter
tränger undan annan sjukvård. Detta sker i en
situation där bland annat strukturanpassnings
programmen i många länder innebär minskade
reala budgetutgifter per invånare för hälso
vård.69 Därmed försämras bashälsovården för
dem som inte kan betala.



Produktionsfaktorernas regionala rörlighet
arbetskraft varor och kapital

Migration

Migrantarbetartraditionen i södra Afrika är som
framgått av inledningen mer än hundra år
gammal och fortlever alltjämt, även om antalet
migrantarbetare i de sydafrikanska gruvorna
minskat väsentligt, framför allt under de senaste
15 åren. Faktorerna bakom denna minskning är
flera.

1980-1981 nåddde guldpriset 700 USD per
ounce. Därefter har det sjunkit kraftigt och
under de senaste fem åren i stort hållit sig under
400 USD, ofta på nivån 350-370 USD för att i
slutet av 1997 sjunka till en nivå under 300 USD,
den lägsta sedan guldpriset släpptes fritt år
1967.70 Därmed har gruvbolagen tvingats stänga
ett antal gruvor. Under många år motverkades
det sjunkande världsmarknadspriset i dollar av
en gradvis och vid några tillfällen dramatisk
minskning av randens värde, vilket gav bolagen
högre inkomster i rand räknat och därmed bättre
bokslut.

De sydafrikanska gruvbolagen beräknas un
der perioden 1987-1996 ha minskat antalet gruv
arbetare från drygt 500 000 till drygt 300 000.71

Samtidigt har andelen migrantarbetare ökat från
omkring 40 procent under första hälften av 1980
talet till 55 procent 1994.72 Om guldpriset fort
sätter på samma nivå som i slutet av 1997
beräknas ytterligare 100 000 gruvarbetare bli
arbetslösa under de närmaste åren. Huvuddelen
av minskningen har alltså berört sydafrikanska
gruvarbetare, men också inneburit att antalet
gruvarbetare från Lesotho minskade från 106 000

till 89 ODD, medan antalet från Moc;ambique
ökade från 46 000 till 56 000. Totala antalet
gruvarbetare från SADC-länderna minskade
från ca 223 000 år 1987 till ca 151 000 år 1993.73

Den minskade subventioneringen av de
kommersiella jordbruken i Sydafrika har inne
burit mindre antal kommersiella jordbruk och
minskad efterfrågan på lantarbetare, inklusive
migrantarbetare. Samtidigt har många sydafri
kanska jordbrukare utnyttjat illegal arbetskraft,
framför allt från Moc;ambique, som levt helt
rättslösa på farmerna tills de blivit ivägskickade.

Parallellt med en minskad organiserad immi
gration av arbetskraft har strömmen av okon
trollerade invandrare till Sydafrika ökat kraftigt.
Sydafrikanska beräkningar som gjorts på olika
håll över det totala antalet människor som ille
galt uppehåller sig i Sydafrika pendlar mellan
två och åtta miljoner,74 vilket visar hur osäkra
uppgifterna är. UNHCR anger en väsentligt
lägre siffra, omkring 600 000 från Moc;ambique,
som utgör den största gruppen. Den okontrol
lerade immigrationen till Sydafrika har blivit en
svårhanterlig politisk fråga och skapat främ
lingsfientlighet i vissa folkgrupper. Det är också
frågan om hur begreppet illegal invandrare
definieras. Vissa har bott många år i Sydafrika,
och 1996 införde den sydafrikanska regeringen
en regel enligt vilken de som bott minst fem år i
landet kunde ansöka om permanent uppehålls
tillstånd. De flesta i denna kategori kommer från
Moc;ambique.75 En rapport, som publicerades i
juni 1997,76 föreslog bland annat att inga restrik

Tabell 13. Från Sydafrika återjöroisade illegala immigranter 1990-1996

År Antal varav från varav från
MOf;ambigue Zimbabwe

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Källa: IDASA (1996).

53411
61331
82550
96515
90460

156633
180000

79% 11 %
77% 12 %
74% 15%
84% 11 %
79% 14%
84% 11 %
87% 9%
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tioner skulle finnas för utbildad arbetskraft (till
skillnad från vad som faktiskt gäller), att out
bildad arbetskraft från resten av SADC skulle
kunna erhålla permanent uppehållstillstånd
efter en gradvis process där vissa kriterier skall
uppfyllas, bland annat fast bostad och arbete,
samt stopp för outbildad arbetskraft från länder
utanför SADe.

Den enda någorlunda tillförlitliga statistiken
på detta område anger hur många som åter
förvisas vid gränsen. Som framgår av tabellen
har antalet drygt tredubblats mellan 1990 och
1996, varav 74-87 procent kommit från Mo<;am
bique och 9-15 procent från Zimbabwe. Ingen
kan säkert säga om denna ökning återspeglar en
ökning av totala antalet illegala immigranter
eller är ett resultat av att gränbevakningen
förbättrats.

Diskussionen kring den okontrollerade mi
grationen tenderar att koncentreras på immigra
tionen till Sydafrika. Men okontrollerade flyk
tingströmmar går också till flera andra länder i
regionen. Mo<;ambique har stora problem med
flyktingar från krigshärjade områden som
Rwanda, Burundi, Somalia och Liberia.77 De an
länder via Malawi, Zambia och Zimbabwe. Den
Kabilaledda resningen i Zaire ledde till att flyk
tingar också sökte sig till Zambia och Angola.
Immigrationen förstärker också den kraftiga
urbanisering i Sydafrika som pågått sedan pass
lagarna och slutligen också (1991) Group Areas
Act upphörde att gälla.

Efter 1990 har det skett en kraftig ökning av
antalet välutbildade från övriga SADe-länder
som flyttat till bättre betalda arbeten med bättre
resurser i Sydafrika. Bakom denna utveckling

ligger en kraftig sänkning av reallönerna på
grund av devalveringar och inflation i samband
med strukturanpassningsprogammen i icke
SACU-länder, kombinerad med bristen på pro
fessionell stimulans och stöd, litteratur, ut
rustning etc. Sydafrika, och i viss mån även
Botswana och Namibia, har kunnat locka med
högre löner, professionell miljö och efterfrågan
på afrikaner i f.d. vita företag, universitet och
offentliga institutioner.

Som ett resultat av denna utveckling har
bland annat universitet och sjukhus i andra
SADC-länder dränerats på kvalificerad personal.
Några exempel: 1991/1992 lämnade 200 läkare
Zimbabwe, de flesta för att arbeta i Sydafrika
eller Botswana. Zambias två universitet har för
lorat 200 lärare sedan 1980-talet, vilket bland
annat inneburit att flera institutioner tvingats
stänga.78 Samtidigt utbildas ca 6 000 studenter
från övriga SADC-Iänder vid sydafrikanska uni
versitet, som om de återvänder till sina hem
länder efter genomförd utbildning på sikt kan
bidra till att fylla luckorna som uppstått. Detta
optimistiska antagande är dock osäkert.

Ur ett rent regionalt perspektiv är det bättre
att de högutbildade lämnar de övriga länderna
för att arbeta i Sydafrika och inte i t.ex. USA eller
Europa. Detta kan då kallas "regional brain cir
culation", i stället för "brain drain". Även om
man kan hoppas på att en del återvänder till sina
ursprungsländer om den ekonomiska och soci
ala utvecklingen blir positiv där, urholkas på
kort sikt en rad viktiga institutioner inom hälso
vård, utbildning, näringsliv och förvaltning i de
fattigare länderna.

Tabell 14. Sydafrikas utrikeshandel med resten av SADC (utom SACU) 1990-1996 (mUSD)

Export till 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Angola 128 81 88 135 159
Malawi 67 74 245 182 175 192 226
Mauritius 68 167 132 144 152 189 223
Mo~ambique 238 295 396 617 784
Tanzania 10 18 52 173 204
Zambia 86 165 390 400 326 377 445
Zimbabwe 181 470 545 535 693 1 253 1 478
Total SADC 402 876 1 688 1 655 1 882 2936 3463
Total World 24736 27887 23673 24339 25411 28211 35682
% SADC 1,6 % 3,1 % 7,1 % 6,8 % 7,4 % 7,3 % 9,7 %

Källa: IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook 1997.
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Forts. Tabell 14

Import från 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Angola 5 1 1
Malawi 18 20 47 49 52 56 66
Mauritius 3 5 4 6 4 3
Mo.;ambique 18 18 26 32 38
Tanzania 41 7 4 4 5
Zambia 1 5 16 23 29 26 31
Zimbabwe 53 132 267 203 288 266 311
TotalSADC 75 162 393 306 408 385 455
Total World 17423 17575 18442 18085 21838 26822 28026
%SADC 0,4% 0,9% 2,1 % 1,7% 1,9% 1,4% 1,6%

Källa: IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook 1997.

Handel

I den internationella handelsstatistiken redovisas
normalt inte Sydafrikas utrikeshandel separat
från tullunionen SACUs. Detta skapar vissa
problem i analysen av SADCs internhandel.
Sydafrika står visserligen för huvuddelen av det
som registreras som utrikeshandel för SACU.
Men den i sammanhanget omfattande interna
handeln inom SACU ingår inte. Som framgår av
tabellerna är Sydafrikas handel med övriga
SACU-länder större än SACUs med resten av
SADe. Även i övrigt är handelsstatistikens
kvalitet osäker. Olika källor ger olika uppgifter.
Dessutom är de flesta bedömare ense om att den
oregistrerade handeln, i form av organiserad
smuggling och mer oskyldig gränshandel, är
stor i förhållande till den registrerade.

SACUs export till övriga SADC-länder har
ökat kraftigt sedan 1990, medan övriga länders
export till SACU ökat ojämnare och i långsam
mare takt. SACUs handelsbalansöverskott till
resten av SADC har ökat så att exporten till
resten av SADC 1996 var sex gånger så stor som
importen därifrån. Detta var en minskning från
1995 då exporten var sju gånger så stor som im
porten, vilket berodde på att importen hade

stagnerat. Åren dessförinnan var exporten fyra
fem gånger större än importen.

Andelen av SACUs, d.v.s. i stort sett Sydafri
kas, export till resten av SADC har ökat de
senaste åren. Exakt hur mycket är svårt att ange,
eftersom det finns anledning att utgå ifrån att
tidigare statistik inte täckte all handel. IMFs in
ternationella handelsstatistik saknar uppgifter
fram till och med 1992 för flera av länderna,
varav Mo~ambiqueär det viktigaste. Med dessa
reservationer kan konstateras att andelen av
Sydafrikas export till SADC utanför SACU
kraftigt ökade mellan 1991 och 1992, liksom
mellan 1994 och 1995. Även om man antar att
Sydafrikas export till Angola, Mo~ambique och
Tanzania var lika stor 1991 som 1992, har den i
absoluta tal (i löpande USD) tredubblats under
femårsperioden 1991-1996. Det senare året
utgjorde den nästan 10 procent av den totala
exporten, mot omkring 7 procent åren dessför
innan. Som framgår av tabellen utgör importen
från övriga SADC-länder utom SACU en mycket
marginell del av Sydafrikas totala och har till
och med minskat sin andel mellan 1992 och
1996.

Tabell 15. Sydafrikas handel med BLNS-länderna 1990, 1993 och 1996 (mUSD).

År Export Import Handelsbalans

1990 3327 568 +2759
1993 4 183 878 +3305
1996 4 134 1 426 + 2 708

Källa: Egna beräkningar baserade på ElU Quarterly Reports för Botswana
Lesotho, Namibia och Swaziland. '
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Tabell 16. Sydafrikas andel av södra Afrikas totala utrikeshandel 1993-1995 (% )

Land Export Import
1993 1994 1995 1993 1994 1995

Angola O O 6 7 7
Botswana (SACU) 9 14 21 82 78 78
Lesotho (SACU) 46 51 53 83 82
Malawi 13 12 15 39 33 36
Mauritius 1 O O 14 9 11
Mo<;ambique 9 12 13 31 40 44
Namibia 32 25 25 90 85
Swaziland 75 58 58 88 88 88
Tanzania 1 1 1 1 4 4
Zambia 2 2 35 28
Zimbabwe 14 12 14 27 33 41

Källa: IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook 1995.
För BLNS länder: ElU Country Reports. Botswana 1995=I:a halvåret 1996.

Om man emellertid lägger till exporten till de
övriga SACU-länderna, som är större än till
övriga SADC (se tabell 12), blir SADCs andel
som exportmarknad över 20 procent av den
totala. Den sydafrikanska importen från övriga
SACU-länder var 1996 nästan tre gånger så stor
som från övriga SADC-Iänder. För övriga
SADC-Iänder har Sydafrika som exportmarknad
expanderat kraftigt sedan 1990.

Betraktat från den andra sidan är Sydafrika
den dominerande importkällan för övriga
SACU-länder, som tar 80-90 procent av sin
import därifrån. Men även flera av de övriga
SADC-Iänderna tar en väsentlig del av sin im
port från Sydafrika. För Malawi, Mo<;ambique,
Zambia och Zimbabwe har andelen de senaste
åren pendlat mellan 30 och 40 procent. Särskilt
för Mo<;ambique och Zimbabwe är trenden sti
gande.

Också som exportmarknad har Sydafrika
ökat i betydelse för flera SADC-Iänder, med en
långsamt ökande tendens i Malawi, Mo<;ambi
que och Zimbabwe. 1995 tog den sydafrikanska
marknaden emot omkring 15 procent av den
totala exporten från dessa tre länder. För SACU
länderna Swaziland och Lesotho är Sydafrika
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den dominerande exportmarknaden, dit över
hälften av den totala exporten går.

Zimbabwes regering kritiserar också Syd
afrikas regering för att medvetet försena för
handlingarna om ett nytt bilateralt preferens
handelsavtal mellan de bägge länderna.79 Syd
afrikas regering vill samordna dessa förhand
lingar med andra pågående handelsförhand
lingar, dels ett nytt SACU-avtal, dels SADCs
Handelsprotokoll och dels förhandlingarna med
EU om ett frihandels- och utvecklingsavtal.

Investeringar

Hög investeringskvot är en nödvändig men inte
tillräcklig förutsättning för hög ekonomisk till
växt. Ett exempel på att det inte är en tillräcklig
förutsättning bland SADC-Iänderna är Tanzania,
som under en period under 1970-talet och det
tidiga 1980-talet hade en investeringskvot på
över 20 procent samtidigt som tillväxten var
mycket låg. Orsaker bakom detta har bland
annat varit att endast en del av investerings
kapaciteten utnyttjats, t.ex. i brist på utländsk
valuta för insatsvaror och råmaterial, att produk
tionskostnaderna varit så höga att ingen efterfrå-



Tabell 17. Investeringskvoter i SADe-länderna 1980-1995.

Land 1980 1990 1992 1993 1994 1995

Angola 10 11 11 7 9 9
Botswana 40 34 33 30 27 25
Lesotho 49 67 82 78 76 72
Malawi 34 18 18 12 15 20
Mauritius 25 39 35 35 37 32
Mo<;ambique 14 17 15 14 15 13
Namibia 33 19 15 9 15 12
Swaziland 26 28 28 29 23 24
Tanzania 15 28 26 25 26 26
Zambia 26 20 11 9 10 12
Zimbabwe 21 21 21 19 17 17
SADC, exkl. Sydafrika 19 22 20 19 19 19
Sydafrika 30 17 16 17 19 20
SADC, inkl. Sydafrika 26 19 18 18 19 20

Källa: ADB. African Development Report 1996.

gan funnits, eller att infrastruktur och finans
väsen varit dåligt utbyggda.

Länder som haft både snabb ekonomisk till
växt och hög investeringskvot under 1990-talet
är Botswana, Mauritius, Swaziland och Tan
zania. Lesothos extremt höga siffror beror på att
byggandet av det stora vatten- och kraftprojektet
Highland Water Scheme slår igenom kraftigt i en
så liten nationell ekonomi. Angola, Mo<;am
bique, Namibia, Zambia och Zimbabwe ligger
väsentligt under de nivåer som anses nödvän
diga för att åstadkomma hög stabil tillväxt.
Under 1990-talet har kvoten varit minskande
eller stagnerande i dessa länder (se tabell 17).

Den sydafrikanska investeringskvoten hade
omkring 1990 sjunkit till 16 procent, vilket var
omkring 10 procentenheter lägre än tjugo år
tidigare. Därefter har den långsamt ökat, men
var 1995 inte mer än 20 procent. Ekonomiska
bedömare i Sydafrika anger att investerings
kvoten behöver öka till omkring 25 procent för
att den tillväxt på 6 procent som är målet för den
ekonomiska politiken skall uppnås. Denna till
växttakt beräknas vara nödvändig för att minska
den höga arbetslösheten, som officiellt anges till
33 procent, men som av många bedömare anses
vara ännu högre. Totalbilden av SADC påverkas
starkt av vad som händer i Sydafrika. De övriga
länderna kan endast marginellt påverka det re
gionala genomsnittet.

Effekterna av strukturanpassningsprogram
men på nationell nivå har bromsat snedvrid
ningar i makroekonomin. Det innebär att sam
bandet mellan investeringar och tillväxt kan
antas bli tydligare än tidigare i länder där dessa
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snedvridningar varit starka. Samtidigt minskar
programmen efterfrågan på grund av åtstram
ningar i den offentliga sektorn, vilket i sin tur
reducerar tillväxten.

När det gäller produktionsinvesteringar har
förhoppningarna i Sydafrika om snabbt ökande
utlandsinvesteringar inte uppfyllts. Enligt en
sammanställning80 uppgick värdet av de ut
ländska direktinvesteringarna under treårspe
rioden maj 1994-maj 1997 till sammanlagt 31
mdr rand, vilket motsvarar omkring 10 procent
av de totala investeringarna. Endast 15 procent
av de utländska direktinvesteringarna var ny
investeringar, 22 procent var expansion av exis
terande anläggningar och 40 procent var köp av
aktier i redan existerande företag. I huvudsak
rör det sig alltså om joint ventures eller om
återköp av företag som man sålde under sank
tionsåren. Tveksamheten att satsa på nyinveste
ringar tycks vara hög i både Europa och USA,
men något lägre i Öst- och Sydostasien. Särskilt
företag från Malaysia utmärker sig för stort
intresse inte bara för Sydafrika utan även för
flera andra länder i södra Afrika.

I andra SADC-Iänder än Sydafrika är det
främst sydafrikanska företag som visat sig
intresserade av investeringar. Undantaget från
detta mönster är ett ökat internationellt intresse
när det gäller mineralutvinning. Från att ha
mötts av kompakt ointresse från de internatio
nella mineralbolagen är sådana investeringar
numera åter intressanta. En anledning till denna
förändring, förutom slut på kriget i Mo<;ambique
och på attackerna från Sydafrika, är en omlägg
ning av lagstiftningen i marknadsekonomisk



och på attackerna från Sydafrika, är en omlägg
ning av lagstiftningen i marknadsekonomisk
riktning och de investeringsstimulanser som allt
fler av ländernas regeringar erbjuder utländska
investerare, ofta i konkurrens med varandra.
Här finns ett område där regionalt samarbete för
att harmonisera sådana åtgärder skulle kunna
motiveras. I några fall kan också privatiseringen
av statliga företag locka, även om många av
dessa förmodligen är nedläggningsobjekt.

Någon systematisk sammanställning av syd
afrikanska företags investeringar i resten av
södra Afrika har hittills inte gjorts. I media och
nyhetsbrev förekommer spridd information om
investeringar, ur vilken följande mönster fram
träder: I den mån internationella företag är
intresserade av att investera i regionen gäller
intresset i första hand Sydafrika, medan syd
afrikabaserade företag är mer intresserade än de
internationella av att investera i resten av regio
nen.

De sydafrikanska investeringar i grannlän
derna som faktiskt genomförts sedan 1990 har
främst gällt branscher som turism, detaljhandel,
banker och annan finansverksamhet, livsmedels
industri (South African Breweries har nu etable
rat sig i sju SADC-Iänder, genom att köpa in sig i
redan existerande anläggningar).

Regionala infrastrukturinvesteringar spelar
också en viktig roll, inte minst de investeringar
som redovisats i avsnittet om transporter.

Visserligen är Sydafrikas industriproduktion
fem gånger så stor som de övriga SADC-Iänder
nas tillsammans. Men om nyinvesteringarna inte
kommer igång på allvar kan landets regionala
dominans gradvis komma att minska. Om syd
afrikanska företag dominerar investeringarna i
de övriga SADC-Iänderna kan deras starka
dominans fortsätta, trots att en något mindre
andel av den totala produktionen sker i Syd
afrika.
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Sammanfattning

Ökad marknadsdriven regionalisering
skapar både polarisering och ökat
ömsesidigt beroende

Den bild som framträder efter denna genom
gång av södra Afrikas politiska ekonomi på
1990-talet är att det pågår en spontan, av mark
nadens aktörer driven process i riktning mot
ökad sydafrikansk dominans på de flesta områ
den. Processen att genom politiskt beslutade åt
gärder reformera och skapa nya regelverk för
denna process, inklusive incitament till ökad
balans och mekanismer för att omfördela resur
ser till förmån för de svagaste ekonomierna, går
långsammare. Den formella regionaliseringen är
långsammare än den spontana. Om denna
process fortsätter kommer den redan starka
centrum-periferi-strukturen i södra Afrika att
förstärkas.

Det mellanstatliga och regionala samarbetet
har också ökat i omfattning, men det har varit
tidskrävande att få med de sydafrikanska del
tagarna och hitta arbetsformer som passar en
helt ny situation. Mellanstatliga förhandlingar
om sektorprotokoll och andra regionala instru
ment är också per definition komplicerade.
SADCs institutioner är fortfarande svaga, och de
resurser som många medlemsländer satsar på

Tabell 18. Sydafrikas dominans-nivå och tendens.

det regionala samarbetet är blygsamma. I och
med att förhandlingarna om handelsprotokollet
kommit i fokus uppstår fler intressekonflikter än
vid praktiskt samarbete om infrastruktur och
liknande. Resultatet blir att arbetet med att
skapa ramar och regelverk för det regionala
samarbetet släpar efter den marknadsdrivna
utvecklingen, vilket bland annat resulterar i att
den regionala polariseringen ökar. Detta kan i
sin tur hota den långsiktiga utvecklingen i
regionen, inklusive Sydafrika.

En försök till sammanfattning av hur den
sydafrikanska dominansen förändrats under
1990-talet inom de områden som diskuterats i
denna skrift presenteras i tabell 18. Kategori
seringen är mycket grov och inte baserad på
systematiska kvantitativa bedömningar om rela
tiv eller absolut styrka och kapacitet.

En åtskillnad görs mellan förhållandet Syd
afrika och övriga SACU-länder som är starkt
integrerade i den sydafrikanska politiska ekono
min och SADC-Iänderna utanför SACU, där
graden av integrering skiljer sig kraftigt mellan
de olika länderna. SACU-ländernas starka inte
gration, som bl.a. yttrar sig i att de redan utgör
en tullunion med Sydafrika och att tre av dem
Lesotho, Namibia och Swaziland-också ingår i

Sektor/Sakområde Sydafrika vs SACU
1995 Trend

Sydafrika vs resten av SADC
1995 Trend

Säkerhet
Militär
Polis
Övrig

Demokrati

Produktion
Jordbruk
Industri
Gruvsektorn

Transporter
Finanssektorn
Vatten
Elenergi
Migration
Handel
Investeringar
Hälsovård

mkt stark
mkt stark
mkt stark

stark

stark
stark

mkt stark
mkt stark

stark
stark
svag
stark

mkt stark
stark
stark
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ett gemensamt valutaområde, Common Mone
tary Area, gör det i praktiken omöjligt att lös
göra sig från Sydafrika. Integrationen inom
SACU är helt enkelt bestydligt djupare än
mellan SACU och resten av SADe.

Att den sydafrikanska dominansen efter
apartheids fall ökat på ett antal områden innebär
att en del observatörer drar slutsatsen att det
som apartheidregimen inte klarade av, det håller
nu marknadskrafterna på att åstadkomma.Bl Den
väsentliga skillnaden är dock att den ökade syd
afrikanska ekonomiska penetrationen av grann
länderna inte är resultat aven politisk strategi,
utan snarare tvärtom, d.v.s. ett resultat av brist
på politisk strategi i både Sydafrika och övriga
SADC-Iänder.

Sydafrika har inte velat framstå alltför "stöd
digt och storebrorsaktigt" och därför intagit en
låg politisk profil under de första åren efter det
att den demokratiska regeringen tillträtt. Iro
niskt nog har denna attityd givit utrymme för
just den ökade dominans som man på politiskt
håll velat undvika. I flera länder har detta också
skapat missnöje hos nationella ekonomiska
intressen, och i några fall politiska kontroverser
med Sydafrika. Exempel på detta är de redan
nämnda konflikterna mellan Sydafrika och
Zimbabwe i samband med den utdragna pro
cessen att åstadkomma ett nytt bilateralt hand
delsavtal och de fall av konkurrens mellan
företag i de två länderna, framför allt i bransch
erna textil, konfektion och bilsammansättning
och bildelar. Andra exempel kan tas från Zambia
och Swaziland.

Som bland andra Libby (1987) påpekat kan
en analys av Sydafrikas dominans i regionen
inte begränsas till att redovisa nivån av domi
nans i olika sektorer och sedan dra den uppen
bara slutsatsen från en sådan lista, nämligen att
det råder en stark ekonomisk obalans till Syd
afrikas fördel, och översätta detta till att det
råder motsvarande politiska asymmetri.B2

Libby skriver om apartheidtiden, men hans
synpunkt är viktig också för tiden efter apart
heid. Ekonomisk dominans kan ge ökat politiskt
inflytande, men det finns inget automatiskt
samband. Och i den utsträckning den ekono
miska dominansen är så stark att den ger struk
turell makt på ett område, kan den innebära en
försvagning inte bara av övriga länders politiska
inflytande utan också av den sydafrikanska
regeringens, i den utsträckning dess intresse inte
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sammanfaller med de dominerande ekonomiska
aktörerna i fråga. Som Libby också påpekar är
det nödvändigt att genomföra en analys av
effekterna på det politiska planet av den ekono
miska asymmetrin på ett visst område innan
man drar några slutsatser om vilka politiska
intressen som kan tänkas stärkas av denna
asymmetri.

Det övergripande mönstret är alltså att starka
sydafrikanska aktörer ytterligare förstärkt sina
regionala positioner under 1990-talet. Förutom
att detta på ett generellt plan stärker den syd
afrikanska regionala dominansen innebär det
paradoxalt nog också ett ökat ömsesidigt bero
ende. Ökade investeringar av sydafrikanska
gruvbolag i andra SADC-Iänder kan sägas ge
ökad sydafrikansk dominans, men ökar också
det ömsesidiga beroendet i de mellanstatliga
relationerna eftersom Sydafrikas regering då
tvingas ta större hänsyn till riskerna att något
annat lands regering försvårar eller blockerar de
sydafrikanska bolagens verksamhet. På mot
svarande sätt innebär överflyttningen av sydafri
kanska företags produktion till grannländer ett
ökat ömsesidigt beroende. Till detta kommer att
Sydafrikas beroende av grannländerna kommer
att öka på några viktiga områden, framför allt
vattenförsörjning och elektrisk energi samt att
det ligger i sydafrikanska regeringens intresse
att få ökad kontroll över migration, organiserad
brottslighet, AIDS och andra epidemier.

Intresset på politisk nivå i Sydafrika för att
skapa regionala regelverk med dessa syften är
splittrat, även om officiell sydafrikansk utrikes
politik understryker Sydafrikas beroende aven
positiv ekonomisk utveckling i resten av södra
Afrika. Regeringarna i övriga SADC-Iänder är
intresserade av åtgärder som förbättrar deras
relativa position i regionen. Det ökande ömse
sidiga beroendet, som också blir resultatet av
fortsatt sydafrikansk penetration i grannlän
derna, talar för att den formella regionali
seringen, i huvudsak med SADCs institutioner
som instrument, fortsätter och på sikt växer sig
starkare. Därmed skulle regionala regelverk
växa fram, bland annat i form av att sektor
protokollen genomförs, men också genom att
marknadens aktörer tillsammans skapar regel
verk på "teknisk" nivå. Förhoppningsvis kom
mer de politiska besluten också att innebära
incitament för jämnare utveckling i regionen,
även om det perspektivet inte är särskilt fram-



trädande i själva protokollen. De svaga institu
tionerna på nationell och regional nivå kommer
också förhoppningsvis att förstärkas, även om
den politiska viljan hos SADCs medlemsländer
förefaller något osäker på detta område.

Det bör dock påpekas att södra Afrika
politiken varken i Sydafrika eller övriga SADC
länder utgör någon dominerande del av utrikes
politiken. De regionala perspektiven spelar
också en begränsad roll jämfört med de natio
nella i medlemsländernas fackministerier. På ad
hoc-basis kan enskilda frågor väcka starkt in
tresse i två eller flera länder, t.ex. frågan om
okontrollerad migration från Mo~ambique till
Sydafrika, dispyten mellan Sydafrika och
Zimbabwe om bilateralt handelsprotokoll eller
konflikten mellan sockerproducenter i Swazi
land och Sydafrika.

En ökad industrialisering baserad på en
regional hemmamarknad kan framför allt vara
till nytta för industriföretag i de mindre eko
nomierna, som får tillträde till den sydafrikanska
marknaden. Detta är en faktor som kan skapa
minskad obalans i regionen. Ett antagande
bakom en sådan slutsats är att Syafrikas in
dustrisektor hittills har skyddats av tullar, sub
ventioner och andra åtgärder som skyddat före
tagen mot grannländerna mer än vad mot
svarande åtgärder skyddat dessa länders hem
mamarknad. Sydafrikas gränsskydd minskas
emellertid gradvis gentemot all import som en
del av landets avtal med WTO om handels
liberalisering. Detta lägre gränsskydd kommer
SADC-länderna att kunna dra fördel av när
frihandelsavtalet är genomfört.

De pågående förhandlingarna om ett fri
handelsområde mellan Sydafrika och EU kom
plicerar dock denna bild. Ett sådant avtal kan
nämligen innebära att SADC-länderna får kon
kurrera på samma villkor som EU-länderna på
den sydafrikanska marknaden och dessutom
med full kraft möta EU-konkurrens på sina
hemmamarknader. För att SADCs handels
protokoll skall ge SADC-länderna några fördelar
i form av preferenser till en större regional
hemmamarknad måste SADCs frihandelsom
råde genomföras tidigare och/eller snabbare än
avtalet mellan EU och Sydafrika.

Handelsintegration som instrument för ökad
regional industrialisering är kopplad till frågan
om hur södra Afrikas integrering i världs
ekonomin kommer att se ut. Förutsättningarna
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för att den skall kunna baseras på konkurrens
kraftig industriexport i större skala är måttliga,
vilket inte hindrar att vissa nischer kan hittas.
Troligare är ökad mineral- och jordbruksbaserad
export. För att en sådan strategi inte bara skall
resultera i att den under det senaste året så
omtalade renässansen för Afrika utvecklas till en
renässans för det koloniala handelsmönstret,
måste både den mineral- och jordbruksbaserade
produktionen i ökad grad förädlas i regionen.
Det innebär att flera av de storskaliga mineral
baserade projekt som diskuterats de senaste åren
måste fullföljas. Detta innebär i sin tur ökat
inflytande för de stora sydafrikanska gruv- och
industrikoncernerna, men också väsentliga in
vesteringar och ökad tillväxt i flera av länderna i
regionen.

I vilket södra Afrika finns det starkaste
intresset av fortsatt regionalisering? Som fram
gått av texten pågår en intensiv regionalisering i
marknadens södra Afrika, delvis som en del av och
delvis i konkurrens med internationaliseringen
av den globala ekonomin. I staternas södra Afrika
är inriktningen på status quo tydligare och re
gionaliseringen trögare. Undantag finns på vissa
områden, där de ömsesidiga fördelarna är tyd
liga, t.ex. vattenförsörjning, transporter och
kommunikationer och elenergi.

I folkens södra Afrika fortsätter zimbabwiska
handelskvinnor att sälja sina alster i Sydafrika,
khoikhoi och san vandrar mellan Botswana,
Namibia och Sydafrika, angolanska svarta peng
ar tvättas i Ovamboland, malawiska män och
kvinnor arbetar illegalt i zambiska och tan
zaniska hushåll, mo~ambikiskamän och kvinnor
arbetar på boerfarmerna i Mpumalanga. Grän
serna mellan länderna negligeras ibland och är
ibland förutsättningen för verksamheten. Sam
tidigt uppstår främlingsfientlighet, t.ex. när stora
grupper från andra länder kommer och kon
kurrerar med etablerade sydafrikanska intressen
inom taxi och detaljhandel.

I folkens södra Afrika ökar också antalet
nätverk mellan lokala och nationella organisa
tioner, antingen detta sker på SADC-nivå eller i
andra mer begränsade konstellationer. Hit skulle
också lokala regionaliseringsinitiativ kunna
föras, t.ex. diskussionerna om ökat samarbete
mellan den sydafrikanska provinsen Mpuma
langa, Swaziland och södra Mo~ambique och
motsvarande diskussioner mellan Norra Kap
provinsen och södra Namibia. I folkens södra



Afrika finns en regionaliseringspotential som
ibland bromsas av staternas södra Afrika, men
som kan betyda mycket för den framtida ut
formningen av regionen.
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NOTER

1 Jag använder regionalisering som ett samlings
begrepp för både regionalt samarbete kring specifika
funktioner eller på bestämda områden mellan både
statliga och icke-statliga aktörer utan någon som
helst överstatlighet och regional integration, där det
långsiktiga syftet är att skapa regionala institu
tioner och gemensamma regelverk med en viss grad
av överstatlighet.
2 Denna text är en bearbetning av ett kapitel i en
större studie om förutsättningarna för att undvika
att den redan existerande regionala obalansen ytter
ligare förstärks. Den studien baseras på antagandet
att l'egionaliseringsprocessen i Södra Afrika kom
mer att fortsätta och att dess långsiktiga bärkraftig
het hotas om obalansen blir för stor.
3 Jag använder begreppet dominans för att beteckna
relativ överlägsenhet i styrka och/eller kapacitet,
utan att lägga någon värdering i detta. Uttrycket har
här alltså inte någon negativ värdeladdning utan
betecknar en relation mellan ojämnt starka parter.
När jag inte talar om Sydafrika i förhållande till
övriga regionen utan om regionen som sådan,
använder jag begreppen obalans eller asymmetri för
att beteckna motsvarande förhållande.
4 Att regional integration och regionalt samarbete
mellan parter på olika utvecklingsnivå tenderar att
vara till större fördel för de starkaste och ibland till
nackdel för de svagaste är väl etablerat. Se t.ex.
Lyakmwa (1995), Lyakurwa et al. (1993), Adefulu
(1993). En vanlig tes är att regional integration för
att bli framgångsrik kräver att alla deltagande
parter uppfattar att de vinner något. Detta leder i
sin tur till en diskussion av hur kompensation eller
incitament till de svagare kan utformas. Se t.ex.
McCarthy (1994), Fine & Yeo (1995), Hazelwood
(1987).
5 SADC och de två andra ledande regionala
organisationerna SACU och COMESA, presenteras i
ett särskilt avsnitt, sid. 14 tf.
6 Inte heller denna definition är självklar. Dels kan
man argumentera att Mauritius som blev SADC
medlem 1995 också bör exkluderas, eftersom dess
historia och geografi har få länkar med länderna på
den afrikanska kontinenten. Argument kan också
anföras för mer begränsade definitioner, t.ex. base
rade i huvudsak på geografiska kriterier, t.ex. söder
om Limpopofloden eller södre om Zambezifloden.
Eftersom SADC-samarbetet spelar en yiktig roll an
vänder jag dock denna definition. Aven om DR
Kongo och Seychellerna alltså numera är medlem
mar stod de utanför under den period för vilket det
i slutet av 1997 finns empiriska data. De ingår
därför inte i det empiriska material jag använder.
7 Litteraturen om södra Afrikas utveckling under
dessa perioder är omfattande. Några historiska
standardverk är Birmingham och Martin (1983),
Davenport (1991), Davies (1978), Parsons (1982),
Ranger (1968), Thompson (1990). Migrationen be
handlas bland annat i Crush, Jeeves och Yudelman
(1991), First (1983) och Kowet (1978). Gruvnäringen
och de sydafrikanska gruvbolagen behandlas bland
annat i Pallister, Stewart och Letter (1987) och
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Kanfel' (1994). En systematisk genomgång av apart
heidtidens politiska och ekonomiska faktorer,
organisationer och institutioner finns i Davies,
O'Meara och Dlamini (1984). Kampen mot apart
heid har skildrats i en omfattande litteratur med
olika ideologiska utgångspunkter, t.ex. Lodge
(1983), James (1987), Lapping (1987), Meli (1988).
Analyser av apartheiderans ekonomiska struktur i
Sydafrika återfinns bl. a. i Lipton (1985), Lundahl
och Moritz (1996), Natrass (1988), Natrass och
Ardington (1990) och Shrire (1990). Till standard
verken om apartheidregimens destabilisering av
regionen hör Hanlon (1986), Johnson & Martin
(1986) och UNICEF (1989).

8 En bra, ehuru brittiskcentrerad, redovisning av
denna utveckling finns i Christopher (1976).
9 Förhistorien till SACU-avtalet finns redovisad bl.a.
i Kumar (991) och Hudson (1979).
10 BLNS-Iänderna är en benämning på samtliga
medlemsländer i SACU utom Sydafrika, d.v.s.
Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland.
11 I detta fall en uppgörelse om fördelningen i Öst
afrika mellan England och Tyskland, tillsammans
med Tysklands intresse av att ha en landkorridor
fram till Zambezifloden, som man i Berlin trodde
skulle kunna användas som transportled till Afrikas
östkust.
12 Kongressalliansen, under ledning av African Na
tional Congress, ANC, bestod också av Coloured
People's Congress, South African Indian Congress,
Congress of Democrats och South African Congress
of Trade Unions.
13 Vid en demonstration mot passlagarna i Sharpe
ville, en av Johannesburgs svarta förstäder, sköt
polisen ihjäl 66 demonstranter och skadade flera
hundra.
14 Denna förberedelseperiod inför de formella för
handlingarna behandlas bl.a. i Nelson Mandelas
självbiografi och av Alister Sparks (1995).
15 Tanzania var det första av nuvarande SADC
länder som blev självständigt. Det skedde 1961, följt
av Malawi och Zambia 1964, Botswana och Lesotho
1966, Swaziland 1968, Angola och Mo~ambique

1975, Zimbabwe 1980 och Namibia 1990.
16 Frontstaterna var ett informellt politiskt och mili
tärt samarbete som i slutet av 1970-talet etablerades
mellan Angola, Botswana, Mo~ambique, Tanzania
och Zambia för att stödja befrielserörelserna i
Zimbabwe och kampen mot apartheid. När Zim
babwe blivit självständigt 1980 blev landet också en
frontstat.
17 UNICEF (1989:35) har gjort en beräkning för
perioden, baserad på två tidigare beräkningar för
perioden 1980-1984. Resultatet blev i det ena fallet
44,1 mdr USD och i det andra 46.9 mdr USD. Beräk
ningarna är osäkra men ger ett begrepp om storleks
ordningen. I sin rapport försöker UNICEF också
beräkna totalt förlorad BNP under perioden 1980
1988 och kommer fram till omkring 60 mdr USD i
1988 års priser, vilket motsvarar dubbelt så mycket
som SADC-Iändernas sammanlagda BNP beräk
nades till detta år. (UNICEF 1989:35-38) Detta är
den siffra som vanligen anges.
18 World Development Report, olika årgångar.



19 Enligt statistik från OECDs Development Assis
tance Committee.
20 Enligt SADC-uppgifter var den ekonomiska till
växten för regionen 3,0 % år 1994, 3,7 % år 1995, 4,1
% år 1996 och beräknades bli 4,5 % år 1997.
21 Se avsnittet om utlandsskuld, sid. 30.
22 Lomekonventionen är ett samarbetsavtal mellan
EU och sammanlagt 71 stater i Afrika söder om
Sahara, Karibien och Stilla Havet. Nuvarande
avtalsperiod sträcker sig till början av år 2000. De
viktigaste samarbetsområdena är handel och
bistånd.
23 I slutet av 1970-talet uppstod en intensiv debatt i
tidskriftenWorld Development om huruvida de små
ländernas kompensation var tillräcklig eller inte.
Diskussionen om denna fråga har då och då aktuali
serats och frågan är relevant också under pågående
förhandlingar om ett nytt SACU-avtal.
24 Den fullständiga titeln är: Towards the Southern
African Development Community. A Declaration by the
Heads of State or Government of SOllthern African
States.
25 Därefter har SADC fått ytterligare tre medlems
länder, Mauritus 1995 samt Demokratiska Repub
liken Kongo och Seychellerna 1997.
26 Redogörelser för det politiska spel som ledde
fram till detta SADC-organ återfinns i bland annat
van Aardt (1997), Cawthra (1997) och Malan &
Cilliers (1997).
27 Se t.ex. SOllthscan Vol 12, No 8, 28 February 1997,
MRB, April 1997 och PANA, Africa News On Line,
Oct231997.
d Källa: International Institute for Strategic Studies.
The MilitanJ Balance 1996/97. London
29 Enligt The Namibian 14 November 1997 heter den
Situngu.
30 Expresso, 6 December 1997.
31 African News On Line 29 October 1997. "Mpuma
langa Police Destroy Mozambican Weapons of
War."
32 Detta är ett förenklat sätt att beskriva de kompli
kationer som kom till ytan vid SADCs årliga topp
möte 1997. Som ordförande för Organet tolkade
president Mugabe organets stadga som att han är
underställd toppmötet, som han har rätt att själv
sammankalla. SADC-ordföranden Mandela ansåg
däremot att Organet måste vara underställt det
ordinarie toppmöte, där han är ordförande.
33 South Scan, Vol 12, No 22,13 June, 1997.
34 Friedman, S. (ed) 1997. Partnership Real Africa.
Johannesburg. Centre for Policy Studies.
35 SARD. Southern African News Brie! 31 January
1997.
36 Se t.ex. Africa Confidential 7 november och 5
december 1997.
37 Definierat som värdet av koncernens mineralpro
duktion det angivna året.
38 I rangordning med placering på världslistan: 1.
AAC (8,51 % ), 6. Gencor (1,88 %), 19. Rembrandt
Group (0,84 %), 24. Iscor (0,71),31. Anglovaal (0,60
% och 39. Randgold and Exploration (0,47%). Av
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ägare från övriga SADC återfinns botswanska staten
på plats 30 (0,60 %) och zambiska staten på plats 36
(0,54 %). Källa: Who muns who in Mining 1996.
39 I rangordning 1. AAC (19,0 %), 6. Rembrandt
Group (2,8 %), 8. Gencor (2,6 %), 11. Randgold and
Exploration Co (2,0 %) och 12 Anglovaal (1,9 %).
Källa: Raw Materials Report. No 1, 1996.
40 Undantag är diamantgruvan Jwaneng i Botswana
och utökad oljeutvinning längs Angolas kust.
41 "Platinum projects costs more" i Southern African
Economist, May 15-June 151997.
42 Den t.o.m. 1997 största affären har inneburit att
AAC sålt sin aktiepost på 35 % i JCI till African
Mining Consortium, ägt och lett av afrikanska före
tagare. (MRB. December 1996.) AAC har också sålt
sina 35 % av aktierna i industrikonglomeratet
Johnnic, till ett annat afrikanskt konsortium, New
Africa Investments. (South Scan Vol. 11, No. 15. 19
April 1996; SA Labour Bulletin, Vol. 20, No. 5,
October 1996.)
43 African Business, April 1997.
44 Tabellen är som synes baserad på material från
African Development Bank, ADB. Dessa uppgifter
stämmer inte med dem i World Development Re
port, som anger värdet av Sydafrikas industripro
duktion till mer än fem gånger totala värdet från
resten av SADe. Skillnaden kan bero på skilda mät
metoder inkl. växelkursomräkningar. Det i detta
sammanhang viktiga är den sydafrikanska domi
nansen, oavsett om produktionen är 4 eller 5 gånger
så stor som resten av SADCs.
45 Pressuppgifter anger att Namibias handels- och
industriminister Hamutenya använde så starka ut
tryck. Han exemplifierade med planerna på en sam
mansättningsfabrik för Citroen-bilar i Namibia, en
konstgödselfabrik i Swaziland och en TV-samman
sättningsfabrik i Lesotho, liksom Hyundais bilsam
mansättningsfabrik i Botswana. (South Scan Vol 12,
no 31, 29 August 1997.)
46 Som nämnts tidigare finns dock pressuppgifter
om att sydafrikanska konfektionsföretag flyttat sin
produktion till Malawi av detta skäl.
47 Denna kritik framfördes bl a under diskussioner
vid SADCs årliga möte med biståndsgivarna, Johan
nesburg, 1-3 feb. 1996.
48 Business Day, 960926.
49 Se t. ex. ADB (1993c:299-300).
50 Särskilt nämns norra Mo<;ambique, norra Zambia
och sydvästra Tanzania, samt centrala högplatån i
Angola när tillräcklig politisk stabilitet nåtts.
51 I Mo<;ambique har debatten varit intensiv i parla
mentet och media sedan presidenterna Mandela och
Chissano i maj 1996 undertecknat ett avtal om
Mosagrarius Agricultural Programme, förlagt till
Niassaprovinsen. Under lång tid motsatte sig också
Renamo-ledningen detta avtal, men efter möte 1996
mellan general Viljoen från Sydafrika, som repre
senterade boerjordbrukarna, och Renarnoledaren
Dhlakama accepterar Renamo iden.
52 I juli 1997 rapporterades endast 14 familjer ha eta
blerat sig. (MRB July 1997.)
53 Mail&Guardian, August 15-21, 1997.



54 SADC Annual Report 1991/92.

55 SADC Transport and Communications 9-10
February, 1997.
56 Trots att Caprivivägen inte varit färdig och trots
komplikationerna vid gränspasseringarna, har en
del av Zambias koppar skeppats ut via Walvis Bay
sedan 1992.
57 1990 kommersialiserades den sydafrikanska stat
liga transportmyndigheten SA Transport Services,
SATS, till holdingbolaget Transnet, som bland annat
har fem sektorinriktade transportbolag: Spoomet
(järnvägar), Port/ut (hamnar), Petronet (oljeled
ningar), Autonet (lastbilar) och South African Air
ways, SAA (flyg). I flera andra SADC-länder plane
ras privatisering av statliga transportmyndigheter
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Johannesburgsområdet stora grupper av människor
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810m transportområdet skriver Okechukwu
Iheduru: " ... the liberation of South Africa has not
only intensified its transport dominance but also
resulted in policy changes that appear to have been
determined largely by 'market forces' rather than
'by the welfare of the people of Southern Africa'.
Indeed, what P.W. Botha failed to achieve through
his 'constellation of southern African states' and
'transport diplomacy" in the 1970s appears to have
been gained by apartheid's beneficiaries through
the emergence of a 'constellation of Southern
African economies' led by private capital."
(Iheduru:1996:22)

McGowan och Ahwireng-Obeng (1997:18) drar
samma slutsats: "The evidence reported above sup
ports the contention that what the apartheid regime
could not achieve politically is now increasingly
being accomplished through the structural power of
South African capital."
82 "Den diskussion som förekom begränsades till att
lista de ekonomiska relationerna mellan Sydafrika
och övriga stater i regionen. Oundvikligen kom
författarna därvid fram till att den relation som de
diskuterade var asymmetrisk och att Sydafrika lät
tare skulle erhålla de fördelar som skapades av
relationen än partnern. Av detta drog man slut
satsen att Sydafrika erhöll politisk makt över andra
länder i regionen" (Libby 1987:6)
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