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TVÅ PERSPEKTIV PÅ REGIONALISERINGEN
I SÖDRA AFRIKA
Huvuddragen i ADBs studie Economic Integration in Southern Africa
och MERGs diskussionspapper Reconstructing Economic Relations
with the SouthernAfrican Region: Issues and Options for a Democratic
South Africa

Bakgrund

Den regionala utvecklingen i Södra Afrika med Sydafrika inkluderat
som huvudaktör i stället för uteslutet på grund av apartheid är föremål
för många studier och strategidokument. Här presenteras huvuddra
gen i två studier som nyligen blivit färdiga, tillsammans med några
jämförande kommentarer. Den ena studien beställdes av Afrikanska
Utvecklingsbanken och har genomförts aven rad främst engelska och
amerikanska konsulter och forskare, under ledning av Percy Mistry.
Den andra, som är ett underlag i diskussionen om det nya Sydafrikas
ekonomiska strategi, är skriven av tre forskare från Centre for Southern
African Studies vid University ofWestern Cape för det ANC-relaterade
forskarnätverket MERG (Macro-Economic Research Group) i Sydaf
rika. l

Motivet för att presentera dem tillsammans är att båda utgår ifrån att
aktörer i Sydafrika kommer att vara de drivande i den framtida inte
greringen i regionen, samtidigt som de ser riskerna med att detta
resulterar i ännu större dominans för Sydafrika och ökad obalans i
regionen. Däremot har de olika perspektiv på hur denna obalans skall
bromsas. Medan ADB-studien är aktörsinriktad och föreslår regionala
institutioner för ett antal funktioner/sektorer lägger MERG-studien
stor vikt vid den nya sydafrikanska regeringens politik och anser att den
kan genomföras i de existerande samarbetsorganisationerna SACU2,
SADC3 och PTA4.

ADB: Economic Integration in Southern Africa

Afrikanska Utvecklingsbanken, ADB, engagerade 1991 ett antal kon
sulter för att göra en studie om ekonomisk integration i södra Afrika. På
hösten 1992 presenterades studien Economic Integration in Southern
Africa i utkastform, bestående av 17kapitel på totalt omkring 1500 sidor.
Förutom inledning och slutsatser täcker de handelsmönstret,
gruvsektorn, jordbruk, skogsbruk, fiske, tillverkningsindustri, finans
tjänster, handelsfinansiering, investeringar och valutakurser, energi
sektorn, transporter och kommunikationer, byggnadssektorn, turist
sektorn, miljö- och vattenfrågor, arbetsmarknaden, utbildning, hälso
vård, regionala institutioner och organisationer samt integrations
strategier för södra Afrika. Utkastet har sedan dess diskuterats i en
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referensgrupp, inkluderande representanter från ADB, och omarbetats
av konsulterna.

Rapporten i sin slutliga version beräknas bli publicerad i slutet av
november 1993, och finns för närvarande inte tillgänglig för utomstå
ende. Den kommer att bestå aven huvudrapport och en rad bak
grundskapitel om olika sektorer, som innehåller både analys och ett
omfattande statistiskt material. Dessa är en god referenskälla så länge
data är någorlunda aktuella. Referatet nedan är baserat på studiens
"Executive Summary" (59 sid.)

Inledningen utgår ifrån att den nya situationen i Sydafrika och globalt
öppnar nya möjligheter för regionalt samarbete och integration. Med en
formulering som förefaller lånad från antingen SADC eller MERG skriver
man "Regional cooperation is not an optional extra; it is a matter of
survival." Studien argumenterar för att vinsten med regional integration
är stor. Tre huvudorsaker till detta anges:
- Väsentliga kostnadsbesparingar på grund av samordnade investe
ringar i fysisk, social och institutionell infrastruktur, t ex ett regionalt
elnät eller ett sammanhållet regionalt flygbolagsystem.
- Fördelarna med handelsliberalisering i regionen.
- De externa effekter som ökad konkurrens genererar.

Redan i inledningen presenterar studien två viktiga delar av sin grund
läggande strategi:
1) En "multi-speed approach", som innebär att man på ett område kan
arbeta snabbare än på ett annat. Därmed undviker man att framstegen på
det område som går långsammast blir styrande.
2) En "variable geometry approach" som innebär att alla länder i regionen
inte måste vara med på alla områden. Den geografiska omfattningen i
transportintegrationen måste t ex inte vara densamma som i den finan
siella eller handelsintegrationen.

Avsnittet om handelsintegration anger att utrymmet för ökad handel
mellan Sydafrika och andra länder i södra Afrika är väsentligt i båda
riktningarna. Det finns en tydlig komplementaritet mellan PTA-länder
nas importmönster och sydafrikansk industrivaruexport. PTA är en
viktig marknad, som enligt studien tar emot 25 % av Sydafrikas
industrivaruexport, och studien beräknar att potentialen för ökad export
är väsentlig. En förutsättning för detta är dock att Sydafrika kommer
innanför PTAs tullskydd och alltså har konkurrensfördelar i förhållande
till konkurrerande industri i OECD- och NIC-länder. I andra riktningen
finns också möjligheter att öka handeln, eftersom Sydafrikas import av de
varor som produceras av PTA-länderna är 1.8 gånger den import som
registreras från Afrika.

PTAs gradvisa tullsänkningar har gått väsentligt långsammare än ur
sprungligen planerat. Den liberalisering av utrikeshandeln som
strukturanpassningsprogrammen inneburit för många PTA-länder har,
enligt studien, haft större effekter.
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BLNS-länderna (Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland) är till
sammans med Sydafrika medlemmar i tullunionen SACU (Southern
Africa Customs Union). Malawi, Mo<;ambique och Zimbabwe har bila
terala tullavtal med Sydafrika. Det nu gällande SACU-avtalet kommer
att revideras väsentligt. Både Sydafrika och BLNS-länderna önskar
justera dess regler på flera områden. Den nuvarande regeringen i
Sydafrika anser bland annat att den kompensation som innebär att
BLNS-länderna får högre andel av SACUs totala tullintäkter än deras
andel av importen belastar den sydafrikanska budgeten alltför mycket.
BLNS-länderna å sin sida anser att nuvarande SACU-bestämmelser och
praxis kraftigt försvårar industrialisering i deras länder och är kritiska
mot att tullstrukturen för SACU helt bestäms av Sydafrika och dess
intressen.

Icke-tariffära handelshinder är, enligt studien, mer betydelsefulla än
tullhindren när det gäller att bromsa handeln inom regionen, t ex a)
begränsad möjlighet att betala; b) importlicenssystem; c) brist på kort
fristig handelsfinansiering; d) höga transportkostnader; e) komplice
rade system för gränskontroll och tillstånd; e) brist på mark
nadssinformation. De allvarligaste hindren är transportkostnader och
brist på handelsfinansiering. Ett rejält stöd till ökad handel skulle kunna
åstadkommas genom att öka tillgången på utländsk valuta.

Sydafrika kommer att vinna mest på ökad regional handel med indu
strivaror. Om Sydafrika blir medlem av PTA kommer landets industri
att ha fördel av att få lägre tullar än konkurrenter från industriländerna.
I den utsträckning sydafrikanska företag tar marknadsandelar från
icke-afrikanska företag är effekten neutral för inhemska producenter,
men sydafrikanska företag kan också ta marknadsandelar från inhem
ska producenter och därmed bidra till att slå ut dessa. ADB-studien
anser att det under en övergångsperiod behövs ett system som gör det
möjligt för de övriga länderna i regionen att skydda sig mot sydafri
kansk konkurrens. Samtidigt som den hävdar att Sydafrika behöver
tullskydd för att kunna ta marknadsandelar i PTA-länderna från OECD
och NIC-länderna.

Finanssektorn. Förändringarna i regionen öppnar enligt studien möjlig
heter för att omstrukturera finanssektorerna på nationsnivå och för
stärka finanssamarbetet på regional nivå. Redan nu ökar sydafrikanska
banker och andra finansinstitutioner sin verksamhet i grannländerna,
samtidigt som en del icke-afrikanska banker lämnar regionen.5 Sydaf
rika och Zimbabwe har banksystem som är långt mer sofistikerade än
i de övriga länderna. Förändringar på nationell nivå kan underlättas av
regionala åtgärder. Bland annat kan den regionala organisationen för
centralbanksschefer i PTA utvecklas till ett regionalt forum för diskus
sioner mellan centralbank, finansministerier och affärsbanker. En re
gional forskningsenhet skulle enligt studien också kunna byggas upp.
Frågor som lämpar sig särskilt väl för regionalt samarbete är att skapa
en gemensam ram för bankernas konkurrensmetoder, banklagstiftning
och övervakning.
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Av existerande utvecklingsfinansieringsinstitut är det endast
Development Bank of Southern Africa, DBSA, som inte befinner sig i kris.
Om man kan komma överens, skulle DBSA kunna utvidga sitt medlems
skap till att omfatta länder i regionen. Detta kräver bland annat att
DBSA:s styrelse "regionaliseras".

Att effektivisera de nationella banksystemen är enligt studien mycket
viktigare än att skapa nationella kapitalmarknader.

Bristen på konvertibilitet mellan regionens valutor är det viktigaste
enskilda hindret för ökat ekonomiskt samarbete. Ett system liknande
nuvarande Multilateral Monetary Area, MMA, för Lesotho, Namibia,
Swaziland och Sydafrika skulle behövas. Som ett steg i den riktningen
föreslår studien att en Regional Exchange Rate Stabilisation Fund (REXSTAB)
inrättas.

Intraregional handel kräver ett effektivt handelsfinansieringssystem,
som kräver väsentliga policyinitiativ på nationell och regional nivå. Här
kan PTAs Clearing House utvecklas. Harmonisering av investerings
lagar och regler behövs också.

Eftersom utlandsskulden i de flesta länder begränsar tillgängliga resur
ser för investeringar i andra länder i regionen måste enligt studien
reglerna för skuldlättnader ytterligare förbättras, inklusive för skulderna
till de multilaterala institutionerna.

Tillverkningsindustrins förädlingsvärde i södra Afrika, inklusive Sydaf
rika, motsvarar Finlands eller hälften av Sydkoreas. Södra Afrikas andel
av världens totala export av industrivaror är 0.3 %. Exporten av produk
tion från tillverkningsindustrin står för mindre än 5 % av regionens totala
produktion.

Sydafrikas capital/labour ratio är mer än dubbelt så hög som genomsnit
tet i NICs och ICOR är mycket högre. Labour costs är hälften av den iUSA
och EG, men dubbelt den i NICs. Arbetsproduktiviteten är väsentligt
lägre än i både NICs och OECD-länderna. Den sydafrikanska
importsubstituterande industrins kapitalintensitet har också ökat. Insats
varor är, med undantag av elström, väsentligt högre än världsmarknads
priserna.

Intra-regional handel kan vara till fördel för företag iSydafrika, Zimbabwe
och Kenya, men risk finns att detta resulterar i nedläggningar i övriga
länder. Sydafrikas regionala stimulanspaket för investeringar i bantu
stans skapar problem för BLNS-länderna. De drabbas också av att tvingas
ha samma externa tullar som Sydafrika, vilket bromsat importen av
insats- ochkapitalvaror till världsmarknadspriser. Industriföretag i grann
länderna utanför SACU är kritiska till det sydafrikanska exportstödet,
som de anser ger sydafrikanska företag orimligt stora subventioner och
därmed konkurrensfördelar.
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Regionalt kommer den pågående ekonomiska liberaliseringen att spela
en viktig roll. Ett huvudproblem är, enligt studien, att fördelarna med
en expansion av intra-regional handel endast kommer de mest utveck
lade länderna till del, "säkert Sydafrika, troligen Zimbabwe och even
tuellt Kenya". Resultaten av de pågående industriella reformerna i
Sydafrika är fortfarande oklara. Dock säger studien: "What is clear is
that for South Africa national interests are paramount, while regional
issues are secondary and likely to remain so." Studien varnar: Om inte
alla deltagare i regionalt samarbete ser att de har något att vinna riskeras
nya protektionistiska åtgärder.

Det val som icke-SACU-Iänderna står inför är att värdera om de skall
följa upp pågående reformer på nationell nivå och t ex fortsätta PTAs
handelsintegrering eller om de bör satsa på en ny regional ram. För
BlN5-länderna spelar en reform av Sydafrikas nuvarande incitaments
system en viktig roll, antingen så att det inkluderar BLNS eller så att det
helt avskaffas. Vidare måste dessa länder kunna importera insats- och
kapitalvaror till världshandelspriser och kunna påverka industri-.
politiken inom SACU.

Energi-avsnittet handlar nästan uteslutande om elenergi. Vinsterna
med ett regionalt sammankopplat el-nät för vattenkraftproduktion och
distribution påpekas. ADB-studien föreslår att en regional institution
bildas, där sydafrikanska ESKOM så småningom blir medlem. En sådan
institution skulle kunna ge övriga länder, inkl Zaire, möjligheter att
samordna sig och förhandla med ESKOM utan att bli utspelade mot
varandra. Den bör placeras i centrum av regionen, till exempel i
Zimbabwe, Zambia eller Moc;ambique. Ett regionalt betalningssystem
är nödvändigt för att garantera att de relativt små belopp i utländsk
valuta finns tillgängliga som behövs för att underhålla de omfattande
investeringarna.

Transporter och kommunikationer är relativt välutbyggda i södra
Afrika. Transportkostnaderna är höga på grund av relativt liten trans
portvolym, ineffektivt utnyttjande och ineffektiva gränspasseringar.
Det regionala flygnätet är en speciell svårighet och alla flygbolag utom
Namibias går med stora förluster. Den regionala flygverksamheten
måste samordnas.

En ny överstatlig institution för regionala transport- och kommunikations
frågar föreslås i studien. Redan dessförinnan bör SADCs och PTAs
transportaktiviteter samordnas. Den regionala institutionen bör handha
policyfrågor, harmonisering och strategiskt tänkande både vad gäller
investeringar, lagstiftning och skapande av ramar för transport
verksamheten. Ansvaret för att genomföra policy, utveckla och under
hålla den fysiska infrastrukturen och se till att nationell politik
överenstämmer med regional bör ligga på nationell nivå. Transport
företagen, slutligen, kan vara regionala, eventuellt inklusive ett region
alt järnvägsbolag och ett regionalt flygbolag, eller nationella. Studien
rekommenderar att transporter och kommunikationer avregleras och
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att de statliga bolagen privatiseras eller åtminstone utsätts för konkur
rens, liksom att personalutbildning och standardisering förbättras.

Byggnadsverksamhet. Sydafrikanska företag kommer att ha goda möj
ligheter att få biståndsfinansierade kontrakt i regionen. Studien under
stryker hur viktigt det är att uppmärksamma risken att lokala företag slås
ut i de mindre länderna.

Gruvverksamhet. Södra Afrika är en av världens mineralrikaste regio
ner. Ny mineralprospektering och utvinning har varit låg sedan 1960
talet, på grund av både Sydafrikas gradvisa isolering och fallande
världsmarknadspriser. Den nya situationen öppnar för ökade satsningar.
Faktorer som påverkar utvecklingen är världsefterfrågan, ett antal be
gränsningar är bland annat att infrastruktur och transportsystem är i
dåligt skick, fortsatt våld, byråkratisk ineffektivitet och korruption. Ytter
ligare faktorer är tillgången på ny teknologi och hur den sydafrikanska
gruvnäringen omorganiseras efter apartheid.

Ett regionalt ramverk för gruvsektorn kan innehålla system för att sprida
information om lagstiftning, investeringskoder etc, liksom om prospek
tering och gruvdrift, inklusive ett regionalt register. För detta ändamål
bör enligt ADB-studien en regional institution skapas (Southern African
Minerals and Mining Commission, SAMMIC) med SADC-länderna, Sydaf
rika och Zaire som medlemmar. Potentialen för ökad förädling bör
utredas. Med undantag av Sydafrika har länderna i regionen dåliga
möjligheter att få tillgång till den modernaste gruvteknologin. Nära
samarbete med Sydafrika inklusive Mintek skulle förbättra denna situa
tion.

Jordbruk. Regionens livsmedelsförsörjning kommer enligt studien att
kräva en utökning av odlingsarealen för spannmål från nuvarande 35
milj. ha till 55 milj. ha fram till 2025, för att klara en beräknad konsum
tionsökning av majs (eller majsekvivalenter) från 27 milj. ton år 1989 till
omkring 70 milj. ton år 2025, varav en ökning från 9 till 34 milj. ton för den
snabbt växande stadsbefolkningen. Potentialen för detta finns enligt
studien i norra delarna av regionen, nämligen i Tanzania, Zambia,
Moc;ambique och Angola. På kort sikt är Zambia och södra Tanzania de
bäst lämpade områdena. Ett antal kommersiella jordbrukare i Sydafrika
söker sig redan till Moc;ambique och Zambia. Detta kan bli en viktig del
aven regional integrationsstrategi enligt studien, som rekommenderar
upprättandet aven Southern African Land Bureau.

Skogsbruk. I södra Afrika finns tre typer av skog: skog i boskapsområden
och jordbruksområden, naturskog framför allt i reservat och skyddade
områden och skogsplanteringar. För alla tre typerna finns starka skäl att
samordna politiken regionalt, framför allt för forskning, information och
policy-skapande. Här finns redan regionala nätverk att bygga på.

Fiske. Områden som forskning om de marina förhållandena, hur bevara
fiskebeståndet och marknadsföring är lämpade för regionalt samarbete,
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enligt studien. Med befolkningsökning och urbanisering kommer en
ligt studien efterfrågan på fisk i regionen att öka från 1,2 milj. ton 1990
till 2,6 milj ton år 2025. Enligt studien har regionen potential att möta
denna efterfrågan.

Miljöfrågor. Studien anger att den viktigaste miljöfrågan är att med
snabbt växande befolkning och industriutveckling kunna klara mat
försörjningen, producera mer energi, klara ökad urbanisering och kon
trollera miljöutsläpp samtidigt som den ekologiska balansen upprätt
hålls. Studien föreslår att en regional Environmental Protection Agency
bildas för att samordna nationella institutioners verksamhet och skapa
gemensamma standards och förse de länder som behöver med tekniskt
bistånd.

Vattenresurser. Flodkontroll har vanligen skett i form av bilaterala
avtal, trots att ofta fler länder än två är berörda. Trycket att utöka
utnyttjandet av flodsystemen kommer att bli starkare. Sydafrika tar
omkring 80 % av allt vatten som används för andra ändamål än
kraftproduktion, men står bara för omkring 10 % av det totalt tillgäng
liga vattnet i regionen. Studien anser att det finns ett starkt behov att
etablera en Regional Water Resource Management Centre, som skall kunna
ge råd i hydrologiska, miljömässiga och legala frågor.

Turism och viltfrågor skulle också dra nytta av regionalt samarbete,
t ex för samutnyttjande av nationalparker, utbildning av personal och
samarbete när det gäller internationell marknadsföring. Det finns också
anledning att undvika alltför stor dominans för Sydafrikas turist
företag.

Arbetsmarknadsfrågor. Potentiella konflikter när det gäller arbets
migration, inlusive "brain drain", kan enligt studien hanteras bättre
regionalt än nationellt. För att undvika stor immigration av oskolad
arbetskraft till Sydafrika ligger det i den nya sydafrikanska regeringens
intresse att en så positiv ekonomisk utveckling som möjligt sker i
grannländerna.

Utbildning och hälsovård. Sydafrikas kapacitet och kvalitet i den post
gymnasiala utbildningen är på många områden högre än i resten av
regionen. Antalet studenter i Sydafrika beräknas vara omkring 10
miljoner, vilket motsvarar antalet i alla SADe-länder tillsammans.
Utrymmet för studenter i regionen vid de sydafrikanska universiteten
kommer att minska allteftersom antalet sydafrikanska gymnasieelever
med tillräcklig kompetens ökar. Särskilt i de dyrbaraste utbildnings
grenarna, som medicin, ingenjörsutbildning och arkitektur bör dock
den sydafrikanska utbildningen kunna utnyttjas av studenter från
regionen, enligt studien. Regionalt samarbete för att fördela specialist
utbildning i regionen är viktig. Däremot visar erfarenheterna att ge
mensamma universitet inte fungerar.
Också inom hälsovården finns utrymme för regionalt forsknings- och
utbildningssamarbete, liksom för att hantera smittsamma sjukdomar.
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Regionala institutioner. Processen för att välja optimala organ för ett
regionalt institutionellt ramverk måste vara politiskt bärkraftig. Den kan
därför gå från få till flera länder och från enkla, flexibla arrangemang till
mer komplexa och formaliserade. Enligt studien är det därför t ex
olämpligt att börja med hela PTA-kretsen.

SADC bör koncentrera sig på att:
a) förstärka existerande kapacitet för sektorkoordinering med ökad
central kontroll.
b) skapa en regional markoekonomisk "think tank" för att analysera
budgetmässiga, monetära och finansiella system, växelkurser och han
delsfrågor.
c) engagera Sydafrikas kapacitet för att stödja integrationen.

När det gäller förhållandet mellan SADC och PTA kan SADC med
ovanstående agenda enligt studien betraktas som en integrerad del av
PTA, som fortsätter att besluta i frågor om handelsliberalisering och
handelsintegration.

SACU behöver förhandla ett övergångsavtal på 5-7 år för att anpassa sig
till en vidare gemensam marknad. Ett sådant avtal bör vara inriktat på att
förbereda en sådan bredare gemensam marknad, stödja industri
utvecklingen i BLNS-länderna och bedriva närmare samarbete om policy
formulering.

Strategiska frågor.
Studien rekommenderar att strategin för ökad regional integration och
ökat regionalt samarbete följer två spår:
1) Sektorsamarbete inom områden som elkraft, transporter, telekommu
nikationer, gemensamt utnyttjande av floderna, miljöfrågor, jordbruks
teknologi, livsmedelsproduktion, mineralproduktion och mineral
förädling, turism, banksystem och utvecklingsfinansiering. Därvid kan
samordningen ske med olika hastighet i olika sektorer och med olika stort
antal länder involverade från början. Multi speed coordination with variable
geometry.
2) Marknadsintegration, som består av både tullsänkningar och bort
tagande av icke tariffära handelshinder.

Studien anser att omfattande statlig intervention för att åstadkomma
integrationen bör undvikas - till skillnad från vad som rekommenderas
i vissa SADC-dokument. Samarbetet måste ske så att liberaliseringen av
de nationella ekonomierna och deras utrikeshandel kan fortsätta. Samti
digt måste ländernas regeringar acceptera att regionalt ekonomiskt sam
arbete kräver ett visst uppgivande av nationell suveränitet och vilja att ta
på sig kortsiktiga nationella förluster för att nå långsiktiga regionala
vinster. Integrationsinitiativen måste också vara bindande för dem som
deltar.
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MERG: Reconstructing Economic Relations with the SouthemAfrican
Region: Issues and Options for a Democratic South Africa

Dokumentet är på 74 sidor, plus referenser och tabeller. Efter executive
summary och inledning följer ett avsnitt om potentiella tillväxtfördelar
med närmare relationer mellan Sydafrika och grannländerna. Sedan
följer avsnitt om det historiska och nutida regionala mönstret, om vilka
intressen och önskemål regionen i övrigt kan ha på Sydafrika i ett
framtida samarbete, ett integrationsteoretiskt avsnitt, ett avsnitt om
alternativa vägar för regionaliseringen i södra Mrika, ett om de existe
rande samarbetsorganisationerna och slutligen ett sammanfattande
avsnitt, där tre alternativ för sydafrikansk regional politik läggs fram.
En skillnad i förhållande till ADB-studien är att inga omfattande sektor
avsnitt ingår.

MERG är en grupp forskare i Sydafrika som bland annat arbetat fram ett
omfattande förslag till ekonomisk politik för det nya Sydafrika. Efter
som MERG kan anses vara relativt representativt för tänkandet om
regionalt samarbete i "ANC-sfären" är det av intresse att presentera
dokumentets perspektiv och tankegångar och jämföra med ADBs.

Grundsynen i MERG-dokumentet kan exemplifieras med följande dtat:
"Regionala ekonomiska relationer är ingenting 'extra', som Sydafrika
kan välja eller välja bort. Det demokratiska Sydafrikas ekonomiska öde
är nära kopplat till resten av regionen i södra Afrika." (Jämför citatet
från ADB-studien, sid. 2.)

Enligt MERG-rapporten skulle en mer integrerad regional ekonomi i
den nya världsordningen efter kalla kriget vara till fördel för alla länder
och folk i södra Afrika, åtminstone på följande sätt:
1. Genom att göra vissa skalfördelar möjliga, vilket underlättar om
strukturering på en högre produktivitetsnivå.
2. Genom att skapa ett ekonomiskt klimat som ger möjlighet att öka
investeringsnivån och uppmuntrar investeringar i nya produktions
former. Genom att hjälpa till att skapa ett konkurrensklimat som
underlättar förnyelse.
3. Genom att uppmuntra rationalisering av infrastrukturinvesteringar.
4. Genom att förstärka förhandlingspositionen för länderna i regionen
i en assymetrisk värld.
5. Genom att underlätta för människor att flytta inom regionen, vilket
kan bidra till ökad produktivitet.
6. Genom att hjälpa till att skapa en miljö som främjar icke-vålds
lösningar på konflikter och bidra till att skapa en icke-militär säkerhets
ordning i södra Afrika.

Studien anger ett antal tillväxtfördelar som kan åstadkommas genom
närmare kontakter mellan Sydafrika och dess grannländer och som
särskilt skulle vara till fördel för Sydafrika.
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1. En expansion av den regionala handeln som är särskilt viktig för
Sydafrikas tillverkningsindustri. Enligt MERG-studien finns potential
för en snabbt ökad sydafrikansk export till resten av Afrika, särskilt södra
Afrika-regionen.
2. Ett antal viktiga infrastrukturprojekt.
- Regionala vattenprojekt som bland annat är en förutsättning för fortsatt
sydafrikansk industrialisering och urbanisering.
- Vattenkraftsprojekt och regional distribution av elektricitet.
- Ett stort antal byggnadsindustriella projekt och ingenjörsuppdrag i
regionen, delvis biståndsfinansierade.
- Rehabilitering av vägar, järnvägar och hamnar.
- Inom gruvsektorn finns möjligheter till samverkan, inklusive ökad
förädling av mineralerna i regionen.
- Jordbruk och säker livsmedelsförsörjning kan förbättras med regionalt
samarbete.

MERG-studien anser att en förutsättning för hållbar regional ekonomisk
utveckling är att inte bara Sydafrika utan alla länder i regionen ser att de
tjänar på att samarbeta. Den nya sydafrikanska regeringen måste därför
vara lyhörd för önskemål från grannländerna. Studien räknar bland
annat att grannländerna vill ha ut följande av det regionala samarbetet:
- Ökat tillträde till den sydafrikanska marknaden för sina varor.
- En ökning av inkomsterna för tjänster till Sydafrika.
- Någon form av garanti för situationen för migrantarbetarna i regionen.
- En sydafrikansk politik som går ut på att stödja ett mer balanserat och
rationellt utnyttjande av regionens transportnät.
- Ett program för att stödja en mer balanserad industrilokalisering och en
jämnare fördelning av investeringar i regionen.
- Vissa finansiella och tekniska bidrag från Sydafrika till regionala pro
gram.
- Större jämlikhet i existerande institutioner och organisationer, inklusive
"känsliga frågor", som fördelningen av SACUs intäkter.

Studien anser att ett demokratiskt Sydafrika måste bli en del aven
institutionell reformprocess som en partner som arbetar inifrån snarare
än som en extern aktör som ställer villkor. Därför bör Sydafrika bli
medlem av både SADC och PTA, samtidigt som man arbetar för en
demokratisering av SACU.

I sitt avslutande avsnitt skissar MERG-studien tre strategiska alternativ
som står öppna för det nya Sydafrika.

1. Det ny-merkantilistiska. Det innebär att Sydafrika uteslutande låter
omedelbart identifierade nationella intressen styra relationerna till grann
länderna, utan att ta hänsyn till behov och önskemål från resten av
regionen och utan att ta hänsyn till de långsiktiga effekterna av att
reproducera och förstärka existerande obalanser och ojämlikhet. Detta
kan också kallas"försummelse-alternativet".
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Effekterna av denna strategi kan bli:
a) Vedergällningsåtgärder när det gäller handelspolitiken som försäm
rar den regionala handelspotentialen och utvecklingen.
b) Negativa konsekvenser i de ekonomiska relationerna med de tre
stora globala handelsblocken, på grund av att dessa uppfattar att
Sydafrika beter sig olämpligt mot de svaga grannländrna i regionen.
c) Ökade obalanser kan åstadkomma bumerangeffekter i form av illegal
massinvandring från grannländerna, narkotika- och vapensmuggling,
vilket kan påverka utvecklingen i Sydafrika.

2. Hegemonisk bilateralism. Detta alternativ är mer öppet för bilateralt
samarbete i regionen i vissa sektorer och kring olika funktioner, men
siktar inte till en multilateral integration som innebär att lämna ifrån sig
någon del av den nationella suveräniteten. Ur regional synpunkt är
detta alternativ bättre än ny-merkantilismen, därför att det kan möta en
del behov och önskemål från regionen på bilateral bas. Enligt studien
riskerar denna strategi dock att skapa bland annat följande problem:
a) Genom att den inte innebär involvering i organisationer och fora som
spelar roll för reformer och regional utveckling nås inte den omstruktu
rering i regionen som krävs.
b) Den nya sydafrikanska regeringen kan tvingas till ad hoc beslut om
en rad bilaterala frågor och problem utan att ha den nödvändiga
överblicken.
c) Strategin sänder en signal till regionen att det demokratiska Sydafrika
har för avsikt att ensamt ställa upp regler för de regionala relationerna
och att Sydafrika-baserade institutioner kommer att få prioritet.

3. Samarbetsregionalism. Detta alternativ innebär att Sydafrika blir en
helhjärtad partner i ett regionalt samarbete. Därmed skulle Sydafrika
vara berett att inte bara diskutera med grannländerna utan också ingå
i regionala program, där inte bara Sydafrika bestämmer. Man skulle
också bli medlem i de redan existerande regionala organisationerna,
framför allt SADe och PTA. Man skulle bidra till att utveckla program
som är till ömsesidig fördel för alla. Detta skulle ocksåbygga på en insikt
om att ett sådant program kräver väsentliga åtgärder för att bromsa
polariseringstendenser, ha en stark inriktning på utveckling och invol
vera en rad olika grupper i medlemsstaterna i formulering och genom
förande.
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Jämförande kommentarer

De tre strategiska alternativen i MERG-studien förekommer i olika
versioner i många artiklar och uppsatser om det framtida södra Afrika.
Därvid framställs det tredje alternativet, liksom i MERG-studien, som det
önskvärda. Ofta dock med reservationen att det bästa man kan förvänta
sig är det andra alternativet eller någon variant på det. Därvid pekar man
ofta på att under den pågående övergångsperioden finns tydliga tecken
i många av SADC-länderna att både företag och regeringar söker bästa
möjliga bilaterala positioner i förhållande till Sydafrika, samtidigt som
den regionala retoriken flödar vid möten i SADC och PTA.

En av huvudorsakerna till att det tredje alternativet - "samarbets
regionalism" - blir det önskvärda i MERG-studien är att detta är det
enda som kan bromsa tendenserna i riktning mot ökad regional obalans
och de negativa effekterna som den för med sig. Denna risk för obalans
varnar också ADB-studien för. Emellertid har man där en annan modell
för att försöka minska obalansen, nämligen att i varje sektor, eller kring
varje väsentlig funktion bilda regionala organ där grannländerna får ett
större inflytande.

MERG-studiens "samarbetsregionalism" kallas många gånger för
utvecklingsintegration. Den karaktäriseras av att politiskt/ administra
tiva åtgärder vidtas för att se till att samtliga involverade länder kan dra
nytta av samarbetet och för att undvika ökad obalans mellan mer och
mindre utvecklade delar /länder. En form av regionalpolitik, med dess
för- och nackdelar, inte minst att kostnaderna för att undvika alltför stora
regionala obalanser kan bli höga, och risken för fiffel. Samtidigt skapas
sannoliktstörre och trögare byråkratier om någon verklig integration, det
vill säga med någon form av överstatlighet, skall åstadkommas. En fördel
är att denna modell ger utrymme för" trade-off" mellan olika sektorer och
funktioner. MERG-studiens inriktning på att Sydafrikas regering inom
ramen för SACU, SADC och PTA skall bygga upp regionalt samarbete
och integration ger större inflytande för politiska beslut och politiska
instanser.

Utvecklingsintegration är integration "uppifrån", eller från den politiska
nivån. En grundläggande fråga i detta sammanhang är om den politiska
viljan kommer att finnas hos såväl den nya sydafrikanska som hos SADC
ländernas regeringar att lämna ifrån sig någon del av det man uppfattar
som "nationell suveränitet" till en organisation som man i och för sig är
med och styr, men inte kan ha full kontroll över. Om man skall döma av
de senaste årens verksamhet förefaller det föga sannolikt att denna
politiska vilja finns. En orsak till detta är enligt vissa bedömare att"den
nationella frågan" inte är löst i särskilt många av regionens länder.6

Tvärtom kan man se tendenser till fragmentering genom att traditionella,
förkoloniala strukturer växer sig starkare. Om det är sant att den natio
nella frågan måste vara rimligt löst innan integrering kan åstadkommas
ser situationen dyster ut i södra Afrika. Det finns dock en annan argumen
tering som går ut på att just frågor som riskerar att splittra nationalstater
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ibland kan lösas bättre på ett regionalt plan, särskilt om några av dem
"spiller överll gränsen till andra länder.

ADB-studiens perspektiv är inte politiskt/ administrativt utan
aktörsinriktat. Det ger ökad flexibilitet, som förstärks ytterligare med
den av ADB-studien föreslagna "multi-speed approachll och IIvariable
geometry approachll

• Bådaunderlättar för företag och andra ekonomiska
aktörer att driva en ekonomisk integration på sina villkor. ADB-studien
ligger därför nära de sydafrikanska aktörernas direkta intressen. De i
ADB-studien föreslagna sektor- eller funktionsinriktade samarbets:"
organen förefaller vara annorlunda tänkta än de sektorenheter för
samordningsomSADCC - (nu SADC) samarbetet har varitbaserat på,
genom att de skall ha någon form av överstatligt moment och fungera
självständigt. Det anges inte heller hur de föreslagna organisationerna
skall förhålla sig till de existerande SADC-enheterna. Det är t ex svårt att
förstå varför en ny Environmental Protection Agency skall bildas i
stället för att utveckla SADCs nuvarande miljöenhet.

ADB-studienriktar in sig på områden där samarbete har bäst förutsätt
ningar att bli framgångsrikt, eftersom fördelarna är uppenbara. Men
genom att samarbetet är tänkt att ske mellan olika grupperingar, missar
ADB-studien möjligheterna till tydligare byte av fördelar mellan olika
länder och ökar utrymmet för de dominerande, vanligen sydafrika
baserade, aktörerna. Samordningsfrågan och det regionala "rättvise
problemet" sätts i bakgrunden, till förmån för ökad dynamik, därför att
man slipper arbeta enligt en "minsta gemensamma nämnare-modellll •

Teoretiskt baserar sig MERG-studien på utvecklingsintegrations
modellen, medan ADB-studien närmast kan karaktäriseras som neo
funktionell i de enskilda sektorerna, kombinerad med en försiktig
handelsintegration, som studien förefaller räkna med kommer att gå
långsamt.

Den mest negativa framtidsbilden tar ingen av studierna upp. Det kan
kallas kaos- eller katastrof-scenariet och baseras på att utvecklingen i
Sydafrika blir okontrollerbar på grund av allt mer upptrappat våld, som
gör att valet måste inställas eller skjutas på framtiden, vilket i sin tur kan
starta ny destabilisering i regionen, återupptagande av kriget i
Mo<;ambique och en osäkerhet som gör att kapitalet flyr och inga
utländska investeringar görs.

Södra Afrika regionens framtid är som framgår av båda studierna i hög
grad beroende av utvecklingen i Sydafrika. Men som framför allt
MERG-studien understryker är beroendet inte enkelriktat och i per
spektivet efter apartheid blir det alltmer ömsesidigt. De områden som
vanligen pekas ut som särskilt lämpade för regionalisering är vattenför
sörjning, transporter och kommunikationer, elförsörjning, mineral
sektorn, högre utbildning, livsmedelsförsörjning, miljöfrågor, turism
och säkerhetsfrågor.
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Om demokratiprocessen i Sydafrika fortsätter och landet i april-maj 1994
får en regering efter demokratiska val kommer denna regering att ha
händerna fulla med de svåra nationella frågorna i Sydafrika och följakt
ligen begränsat utrymme för det regionala samarbetet. Med slut på den
tidigare isoleringen av Sydafrika innebär detta att den regionalisering
som kommer att äga rum i första hand kommer att drivas av de ekono
miska aktörerna, medan regeringssamarbetet, oavsett inom vilken exis
terande eller nybildad regional organisation det sker, kommer att gå
långsammare.

Som framgått av texten tycks ADB-studien ha anpassat sig till en sådan
framtidsbild, medan MERG-studien har ett starkare normativt inslag,
kanske därför att den tydligare ser de negativa effekterna av ökad
regional obalans. Den faktorn riskerar att bromsa de dynamiska krafter
som potentiellt skulle ge regionen möjligheter att förbättra sin posititio i
den internationella ekonomin. Att minska denna risk kan vara ett viktigt
mål för bland annat nordiskt bistånd.

Uppsala, november 1993
Bertil Oden

1Rapporten är skriven av Robert Davies, Dot Keet och Mfundo Nkuhulu, medlemmar
i MERGs forskningsgrupp för Regional Cooperation and Integration. Den är daterad
May, 1993.
2SACU, Southern Africa Customs Union, är en tullunion, med en historia som sträcker
sig till slutet av 1800-talet, men dess moderna version bygger på ett ett avtal från 1969,
som reviderades 1977. Medlemmar är Sydafrika, Botswana, Lesotho, Namibia och
Swaziland.
3SADC, Southem Africa Development Community, är en ombildning av SADCC,
Southern Africa Development Coordination Conference, som bildades 1980. SADC
bildades 1992 och dess stadga trädde i kraft den 5 oktober 1993. Antalet medlems
länder är tio: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mo<;ambique, Namibia, Swaziland,
Tanzania, Zambia och Zimbabwe.
4pTA, Preferential Trade Area for Eastem and Southern Africa, bildades 1984. Sedan
Namibia blivit medlem i januari 1993 och Eritrea, Madagaskar och Seychellerna i
oktober 1993 har PTA 22 medlemmar: Angola, Burundi, Comorema, Djibouti, Eritrea,
Etiopien, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mo<;ambique, Namibia,
Rwanda, Seychellerna, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia och
Zimbabwe.
5Ett exempel är Standard lnvestment Bank Corporation i Sydafrika (Stanbic) som köpt
ANZ Grindlay's banker i Afrika, inklusive den i Zimbabwe, som kommer att heta
Stanbic Ltd.
6 Se t ex Mandaza, Ibbo (1991). "Southern Africa in the 19905: Resolving the South
African (National) Question" i Southern Africa Political and Economic Monthly, vol 4,
No8.
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