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Bertil Oden, Nordiska Afrikainstitutet
OM DEN REGIONALA INTEGRATIONEN I SÖDRA AFRIKA

Syftet med denna uppsats är att komprimerat diskutera några av de
frågor om regionalt samarbete i södra Afrika, som är relevanta för
ställningstaganden om det framtida svenska biståndet till SADe.

Ramverket - den globala ekonomin

Den regionala utvecklingen i södra Afrika äger rum i en internationell
omgivning som bland annat kännetecknas av följande faktorer:

En dyster ekonomisk utveckling i OECD-länderna, med låg ekonomisk
tillväxt, hög arbetslöshet, stora strukturella ekonomiska problem och
svårigheter för de rådande politiska systemen att hantera situationen.
Detta tillsammans med konvulsionerna i Centraleuropa och de områ
den som tidigare utgjorde Sovjetunionen skapar en global ekonomisk
och politisk instabilitet. Utsikterna för en ökad ekonomisk tillväxt i den
industrialiserade världen är svaga, även om vissa tendenser till ökad
tillväxt kan skönjas i USA. Någon väsentlig draghjälp av världsekono
min till exempel i form av ökad efterfrågan och höjda priser på minera
ler och metaller kan södra Afrika därför inte förvänta under de när
maste åren.

En annan internationell trend minskar efterfrågan på mineraler och
metaller vid given ekonomisk tillväxt, nämligen produktionsteknol
ogin som utvecklas i riktning mot alltmer råvarubesparande metoder.
Undantag kan skapas av till exempel miljöbetingade regler (platina till
katalysatorrening av bilavgaser) eller teknologiska genombrott.

Transnationaliseringenav produktionen gör att södra Afrika konkurre
rar med alla övriga områden i tredjevärlden om företagens handel och
investeringar. För dessa har Södra Afrika, liksom resten av Afrika söder
om Sahara, de senaste femton åren blivit allt mindre intressant. Denna
utveckling har förstärkts i den post-Sovjetiska eran.

Slutet på det kalla kriget och supermaktskonkurrensen har också inne
burit att regionen förlorat politiskt intresse för USA och Europa.

Flera av länderna i regionen är kraftigt beroende av bistånd och möter
en enig biståndsgivarfront som kräver strukturanpassningsprogram,
marknadsekonomi med öppen utrikeshandel och parlamentarisk fler
partidemokrati. Detta bidrar till en konvergering av ländernas natio
nella ekonomiska politik och politiska system. Strukturanpassningen
påverkar utrymmet för regional integration både positivt och negativt.
Harmoniseringen av ländernas ekonomiska politik underlättar integra
tion/ samtidigt som den generella öppenheten gör att starkare aktörer
utanför regionen inte kan stängas ute. Eftersom handelsmönstren his-



2 Om den regionala integrationen i södra Afrika

toriskt är starkt inriktade mot länderna i Nord kan detta bromsa
integrationssträvanden.

Inte minst under 1992 visade det sig hur otillräckliga små och medelstora
industrialiserade nationalstaters ekonomisk-politiska arsenal är i en
transnationaliserat internationellt produktions- och finanssystem. Detta
intensifierade diskussionen om regionen som alternativ till national
staten. Intresset för regionala lösningar har ökat internationellt, vilket
också kan öka utrymmet för regionalisering mellan tredjevärlden-Iän
der.

Regionala frågor

På den regionala nivån har naturligtvis effekterna av de pågående
förändringarna i Sydafrika en avgörande roll. Den tidigare officiella
isoleringen av apartheidregimen är bruten och huvudfrågan i det regio
nala samarbetethar ändrats från attvara hur regionens övriga länder bäst
skall klara destabilisering och isolering av Sydafrika till hur Sydafrika
bäst skall integreras i regionen.

(De flesta utgår i sitt agerande under den pågående övergångsperioden
ifrån att processen i Sydafrika resulterar i avtal om en ny grundlag utan
apartheid och en regering vald efter demokratiska flerpartival. Det är
också antagandet i denna promemoria, trots att det inte går att utesluta
bakslag. Ett annat antagande är att de väpnade konflikterna i Angola och
Mo~ambiquekan upplösas.)

Södra Afrika, inkluderande Sydafrika, är en region som har förutsätt
ningar att bli mindre marginaliserad än övriga Afrika söder om Sahara.
En viktig orsak till detta är Sydafrikas för afrikanska förhållanden välut
vecklade ekonomiska och fysiska infrastruktur och regionens betydelse
som mineralproducent, vilket gör landet lämpat som inkörsport till
regionen. En annan orsak är att potential finns för en regional utveckling
som på lång sikt resulterar i att Sydafrikas nuvarande dominans skulle
kunna begränsas på grund av energi- och jordbruks-potentialen i resten
av regionen. En tredje orsak är den av historiska skäl existerande integra
tionen på vissa områden.

Här skall följande frågor diskuteras:
- Vad betyder SADCCs förvandling till SADC?
- Vilken roll kommer de nuvarande regionala organisationerna spela?
- Vilken regional politik kommer den nya sydafrikanska regeringen att
driva?
- Vilket politiskt intresse har regeringarna i SADC-Iänderna av fördjupad
regional integration?
-Vad händer medan den politiska diskussionen om regionalisering på
går?
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SADCCs förvandling till SADC

SADCCs årliga stats/regeringschefsmöte den 17 augusti 1992 beslöt att
bilda den nya organisationen Southern African Development Community,
förkortad SADC, som skall ersätta SADCC. Bakgrunden är den föränd
rade regionala och globala situationen som gör att ett av SADCCs
huvudrnål- att minska beroendet av Sydafrika - blivit obsolet. I stället
kommer den kanske viktigaste regionala frågan att vara om och i så fall
hur nuvarande tio SADC-länder tillsammans medSydafrika skall kunna
åstadkomma ensnabbare utveckling än vad som är möjligt för länderna
individuellt.

Den organisationsform som SADCC haft sedan starten 1980 innebar att
organisationen inte var en juridisk enhet som kunde ingå bindande
avtal. De politiska ledarnas nära relationer gjorde att organisationen
ibland kallades för "A Club of Friends". Generations- och
regeringsskiften har inneburit att behovet av ett mer formaliserat sam
arbete känts starkare. Ännu viktigare är dock att det krävs en annan
organisation om man skall påbörja en ekonomisk integration. Den nya
organisationen blir en juridisk person som kan ingå avtal och äga
tillgångar, vilket inte var fallet med SADCC.

Statschefsdeklarationenoch det nya avtalets målsättningsparagrafinne
håller väsentligt bredare och mer långtgående mål än SADCCs Memo
randum ofUnderstanding. SADCs mål gäller regional ekonomisk utveck
ling och integration, men också säkerhetspolitiskt och utrikespolitiskt
samarbete och att arbeta för mänskliga rättigheter och folkligt delta
gande.

I SADCs avtal anges att medlemsstaterna kommit överens om att
samarbeta på följande områden:
a) food security, land and agriculture;
b) infrastructure and services;
c) industry, trade, investment and finance;
d) human resources development, science and technology;
e) natural resources and environment;
f) social welfare, information and culture;
g) politics, diplomacy, international relations, peace and security.

Det innebär att SADCCs nuvarande samarbetsområden täcks, även om
de inte är grupperade och rubricerade på samma sätt. Dessutom till
kommer områdena finance, social welfare samt politics, diplomacy,
international relations, peace and security.

SADC övertar SADCCs institutioner, d v s Toppmötet med stats- eller
regeringschefer, ministerrådet, sektorkommissioner, den permanenta
~änstemannakornrnittenoch sekreteriatet. Ny institution blir en dom
stol som skall lösa eventuella tvister och också ge råd.
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ISADCs statschefsdeklaration anges att de beslutande, samordnande
och verkställande organen måste förstärkas. Där sägs också att integra
tioninnebär att vissa beslut som tidigare tagits av de individuella staterna
kommer att tas regionalt samt att beslut på nationell nivå måste ta
vederbörlig hänsyn till regionala omständigheter.

Att toppmötet beslöt att bilda SADC i augusti 1992 innebär inte att
organisationen omedelbart träder i kraft. Detta sker först 30 dagar efter
det att minst 2/3, d v s sju, av SADCCs medlemsländer ratificerat avtalet.
Målet är att ratificeringen skall klaras till nästa toppmöte i augusti 1993.

Det framgår av både deklarationen och avtalet att ambitionen är mycket
högt ställd när det gäller integrationsnivå. Inte bara en gemensam mark
nad, utan också säkerhetspolitiskt och diplomatiskt samarbete ingår.
Integrationsgraden motsvarar åtminstone Europeiska Unionens. Däre
mot finns inga indikationer om vilka slags integrationsmetoder ochvilket
tidsperspektiv man tänker sig. Gemensam marknad kräver naturligtvis
just marknadsintegration, men när det gäller hur och när olika steg skall
tas kommer man inte närmare än"development policies aimed at the
progressive elimination of obstacles to the free movement of capital and
labour, goods and services, and of the peoples of the Region generally,
among Member states".

För att man i praktiken skall komma något steg på vägen till egentlig
marknadsintegration krävs ett avtal som behandlar alla i sammanhanget
relevanta frågor, d v s ett avtal som liknar det PTA redan har. En sådan
process tar lång tid i alla sammanhang. Motsvarande gäller varje övrigt
område som skall integreras. Förvandlingen till "Community" kan alltså
förutsättas bli en mycket långsiktig process, om den någonsin når de
uppställda målet. Vid SADCs årliga möte med"cooperating partners" i
januari 1993 uttryckte biståndsgivarna besvikelse över att så lite hade
hänt när det gäller upprättandet av den nya organisationen. Bistånds
givare var också kritiska till att ingen reformering av SADCCs ineffektiva
mötesformer kunde spåras vid mötet.

Bildandet av SADC får bland annat betraktas som ett uttryck för önskan
att utveckla SADCC-samarbetet ytterligare i den nya regionala och
globala situationen, en anpassning som biståndsgivarna de senaste åren
tydligt angivit att de vill se.

Ett annat sätt att se på de ambitiösa och nästan allomfattande målen är att
medlemsländerna ser en möjlighet att via SADC skapa en ram för allt
slags samarbete i regionen. En sådan ram skulle innebära att övriga
regionala organisationer antingen blir överflödiga eller också byggs in i
ett större sammanhang.

Detta bör ses mot bakgrund av PTA:s förslag från januari 1992 om att slå
ihop och SADCC. I stället för att acceptera denna princip ''bjuder
SADC över" med ett än ambitiösare integrationsprojekt. PTAs svar på
detta kom vid toppmötet i januari 1993, då manbeslöt attbilda COMESA,
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Common Market ofEastern and Southern Africa och att erbjuda medlems
skap till Zaire, Botswana och "post-apartheid" Sydafrika. Enligt doku
mentationen skall COMESA ha följande mål:
1. Alla tullar och icke-tariffära handelshinter skall vara borta år 2000.
2. Medlemsländernas makroekonomiska ochpenningpolitik"skall fort
sätta att anpassas till varandra".
3. En gemensam strategi för utlandsskulder och harmonisering av
strukturanpassningsprogram skall utformas.
4. En investeringsfond för PTA skall upprättas 1994 ochfinansieras med
biståndsmedel.

SADCs och PTAs agerande tycks alltså öka konkurrensen mellan orga
nisationerna. För att försöka lösa situationen har PTA föreslagit att en
arbetsgrupp bestående av tre ministrar från PTA och tre från SADC
skall tillsättas. SADC har också beslutat att låta en konsultgrupp utar
beta förslag till hur organisationerna skall samarbeta.

Konflikten mellan organisationerna förvärras av att dess båda
exekutivsekreterare förefaller inställda på konfrontation. Eventuellt
förbättras den situationen när SADC i augusti får en efterträdare till
Makoni. Efter det att Chiluba efterträtt Kaunda i Zambia tycks också
motsättningen mellan de två organisationernas "värdländer" Zambia
och Botswana ha ökat.

På medellång sikt borde det vara uteslutet att både organisationerna
fortsätter som hittills utan att komma överens om en tydlig arbetsför
delning, eller en sammanslagning eller nedläggning.

Övriga kommentarer till det nya SADC:

1. Det nya SADC - liksom för övrigt PTA/COMESA - passar in i de
strategierför Afrika somECAochOAU antagit och sombland annat går
ut på att samarbete inom subregioner på kontinenten skall ses som steg
på väg mot målet en integrerad afrikansk kontinent. OAU har motsva
rande perspektiv i sin Lagos Plan of Action från 1980.

2. SADC har ärvt de flesta av SADCCs organisatoriska problem, till
exempel ett sekreteriat med mycket begränsad kapacitet, en osäker
relation mellan sekreteriatet och sektorenheterna, inflexibia arbetsfor
mer både internt och i förhållande till givarna samt beroendet av extern
expertis för utrednings- och policyarbete.

3. En annan ärvd svaghet är det mycket stora beroendet av bistånds
finansiering. Vid mötetmed "cooperating partners" i januari 1993 fanns
tydliga tecken på att den redan tidigare existerande tveksamheten hos
biståndsgivarna inför nya större biståndsåtaganden hade förstärkts.
Bidragande orsaker är det allmänt minskade intresset för södra Afrika,
nedskärningar i totala biståndsbudgetar, uppfattningen att SADC inte
är tillräckligt förändringsbenäget, osäkerhtet om medlemsländernas
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politiska vilja och om den regionala politik som en ny sydafrikansk
regering kommer att föra.

4. Ett stort antal pågående SADCC-projekt med biståndsfinansiering har
ärvts av SADe. De kommer under flera år att genomföras i enlighet med
gällande avtal. Diskussioner om nya investeringar har i vissa fall kommit
långt och resulterar sannolikt i nya avtal, bland annat därför att de kan ge
kontrakt till företag i de finansierande länderna. Underhåll och drift av
många stora investeringar, framför allt i "transportkorridorerna", kräver
fortsatta insatser. Bland annat dessa faktorerbidrar till att den förväntade
nedtrappning av biståndsfinansieringen kommer att ske gradvis.

5. En fråga i detta sammanhang är hur realistiska den nya stadgans och
avtalets paragrafer omökad egenfinansiering är, givetmedlemsländernas
ekonomiska situation. Det finns anledning att vara skeptisk. Om Sydaf
rika blir medlem öppnas dock möjligheten för en väsentlig förstärkning
av organistionens kapacitet, parallellt med motsvarande sydafrikanskt
inflytande.

6. SADC tillkom genom att ett antal externa konsulter utarbetade förslag
som sedan diskuterades i en liten krets och godkändes på toppmötet i
Windhoek i augusti 1992. Det är därför i hög grad fråga om försök till
integration uppifrån. Ett omfattande arbete för att förankra SADC i
bredare grupper i medlemsländerna återstår.

7. De intensiva diskussionerna om ökat bilateralt samarbete mellan
enskilda SADC-Iänder och Sydafrika gör att man kan ifrågasätta hur
stark SADC-Iändernas politiska vilja är att åstadkomma en seriös regio
nal integrering. En annan faktor som kan bromsa regionalisering
strävandena är att nationsbyggandet i de flesta medlemsländerna inte är
färdigt, vilket kan göra regeringarna tveksamma till att lämna ifrån sig en
del av det de uppfattar som nationell suveränitet. Att någon grad av
överstatlighet är enförutsättning för SADC-konceptet - men intevar det
för SADCC - skapar därför en grundläggande osäkerhet för den fram
tida utvecklingen.

8. Genom att SADC presenteras som en organisation som skall baseras på
utvecklingsintegration, och med hänsyn tagen till texten i stadga och
avtal, är det uppenbart att det finns en insikt om att fördelarna av den
regionala integrationen måste nå alla deltagare. Detta och den "de
nationella eliternas SADCC-känsla" är faktorer som talar för att använda
just SADC som utgångspunkt för regional integration, trots de redovi
sade svagheterna. Avgörande blir dock inställningen hos den nya syda
frikanska regeringen och den politiska viljan hos SADC-Iändernas reger
ingar.
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Vilken organisation blir huvudinstrument för regionaliseringen?

Det är inte självklart att SADC blir den dominerande organisationen för
det framtida regionala samarbetet. Tre organisationer existerar, som
skulle kunna utgöra huvudinstrument för regionaliseringen. Dessutom
finns alternativenattbygga upp enhelt ny organisation, eller att slå ihop
eller dela existerande organisationer.

De tre organisationerna är SADC, PTA och SACU. Dessutom finns
CMA, the CommonMonetary Area, begränsad till monetärt samarbete.
(Medlemsländerna i respektive organisation anges i bilaga 1.) Medan
SACU och CMA är dominerade av Sydafrika, var ett av skälen till
SADCCsbildande skydd mot sydafrikansk dominans. PTAbör framför
allt ses som en organisation framdriven av den allmänna afrikanska
regionaliseringssträvanden, vars yttersta mål är hela kontinentens in
tegration, och med ECA och GAU som organisatoriska pådrivare.

En avgörande faktor för organisationernas relativa styrka i framtiden
blir naturligtvis hur den nya sydafrikanska regeringen agerar. Ledande
ANC- representanter har angivit att de avser göra Sydafrika till medlem
i både SADC och - något mindre tydligt - i PTA. Det är säkert ett
korrekt uttryck för ANCs nuvarande ståndpunkt, men inte självklart
den ståndpunkt som en framtida koalitionsregering - eller
"GovernmentofNationaIUnity"-iSydafrikakommerattinta.Många
inom näringslivet och det vita politiska etablissemanget i Sydafrika
betraktar SADCC och därmed dess direkta efterföljare SADC, med
skepsis både på grund av att organisationen uppfattats som fientlig och
på grund av att den inte inneburit någon marknadsintegration. En
utvidgning av SACU med några av SADCs medlemsländer samtidigt
med ändringar i SACU-avtalet, som innebär att Sydafrika intebetalaren
extra andel av totala tullinkomsterna till övriga medlemsländer, är ett
av alternativen som nämns av dessa aktörer. De har också olika uppfatt
ning om landet i första hand bör öka länkarna till Nord och undvika att
"dras ner i det afrikanska ekonomiska träsket" eller om Sydafrikas
identitet som ledande afrikansk ekonomi bör utvecklas och samtidigt
utgöra kontinentens länk till Nord?

Antalet tänkbara varianter, med utgångspunkt endast från de tre orga
nisationerna är många. Några exempel:
- SADC och PTA och SACU fortsätter som separata organisationer och
med nuvarande medlemmar, efter det att en överenskommelse mellan
PTA och SADC uppnåtts. På sikt får Lesotho och Swaziland då lämna
PTA.
- SADC och PTA slås ihop.
PTA delas i ett "PTA-Syd", omfattande alla SADC-Iänder utom Tanza
nia, och ett "PTA-Nord". PTA-Syd och SADC slås därefter ihop.
- SADC upplöses och PTA fortsätter eller tvärtom.
- SACU fortsätter och dess integration fördjupas, åtminstone till en
gemensam marknad. Därmed bildas en "ime", mer integrerad periferi,
som kan ha en yttre periferi bestående av "rest-SADC" eller PTA.
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-SACUbreddas med fler medlemmar och ändrade regler som innebär en
förtunning av integrationen.

Det finns också alternativ som inte utgår från de tre existerande organi
sationerna, till exempel:
- En allmän fragmentering och samarbete i huvudsak på adhoc-basis
kring vissa funktioner, medan de nuvarande regionala organisationer
nas verksamhet går i stå eller upplöses.
- En ny regional organisation, ibland kallad Southern African Common
Market. Detta har framförts av det sydafrikanska näringslivet, och var
bland annat föremål för en konferens i Swaziland 1991. Det är oklart om
någon har tänkt på hur detta projekt skulle se ut i detalj, det förefaller mer
vara ett uttryck för en allmän önskan till närmare samarbete med syda
frikansk dominans.
- En Southern African Community for Economic Development, efter
förbild från OECD. Det är alltså inte fråga om ett instrument för ekono
misk integration, utan för samarbete och harmonisering av regler och
lagar utan överstatlighet.

Det är naturligtvis omöjligt att idag avgöra vilken organisation som en
framtida integration får. För alternativet att SADC, PTA och SACU
fortsätter att existera talar den inbyggda trögheten och svårigheterna att
avskaffa en organistion, när den väl är etablerad skulle innebära en risk
att framför allt konkurrensen mellan PTA och SADC tar mer energi i
anspråk än själva integrationsarbetet. Den nya sydafrikanska regeringen
kommer att ha ett avgörande inflytande. Iden med en "inre periferi"
kring ett utvidgat SACU och en "yttre periferi" med ett hopslaget "rest
SADC"I PTA är attraktiv, därför att den skulle bygga på en fungerande
organisation och att den tar hänsyn till att olika länder har olika utgångs
läge inför en ekonomisk integration,

Vilka aktörer vill driva fram vilken regional integration?

Erfarenheterna avmarknadsintegration är att deni första handärförmån
lig för de mest utvecklade länderna och starkaste företagen i en region.
För många sydafrikanska industriföretag utgör några av de nuvarande
SADC-länderna en viktig exportmarknad, samtidigt som de har svårig
heter att konkurrera på världsmarknaden. Att ha skydd av yttre tullmu
rar på denna marknad skulle ge fördelar mot t ex europeiska, japanska
och sydostasiatiska konkurrenter. Till några av de övriga SADC-länder
na, fr a Angola och Tanzania har man nästan inte alls exporterat. I fallet
Tanzania finns möjligheter till en snabb inbrytning på en liten marknad,
i fallet Angola finns en stor potential förutsatt att fred kan åstadkommas.

Flera studier, liksom intervjuer med företagare i regionen, understryker
dock att viktigare än yttre tullskydd är att de icke-tariffära handelshinder
försvinner, som gör handeln mellan SADC-länderna till en byråkratisk
mardröm. PTA har i begränsad skala påbörjat nedmonteringen, men den
går trögt.
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En annan faktor som bromsar en snabb ökning av den intra-regionala
handeln är den akuta bristen på utländsk valuta både på grund av låga
exportinkomster och prekär skuldsituation med ty åtföljande höga
skuldtjänstbetalningar, trots lättnader som resultat av skuldomför
handlingar. Denna restriktion kommer att gälla alla länder utom
Botswana och Swaziland, åtminstone på medellång sikt.

När den internationella isoleringen släppt kan de sydafrikanska företa
gen konkurrera om all obunden biståndsfinansierad import till län
derna i regionen. Detta ger dem tillgång till ytterligareexportfinansiering.

Förkonkurrenskraftiga företag iSADC-Iänder är möjligheten att komma
in på den sydafrikanska marknaden på förmånligare villkor än företa
genutanför regionen lockande. Textilföretagen i Zimbabwe hade under
en lång period ett preferensavtal med Sydafrika, När detta gick ut och
inte förnyades, drabbades den zimbabwiska textilindustrin av kraftiga
avgifter, som gjorde att dess produkter inte längre var konkurrenskraf
tiga. Det är framför allt Zimbabwes industri som den sydafrikanska
fruktar konkurrens ifrån. Därför finns ett visst motstånd därifrån mot
att låta Zimbabwe bli medlem av SACU, om denna organisation skulle
breddas.

Risken är stor attvii praktiken kommer att få se ett "scramble for South
Africa" i grannländerna, eftersom regeringar och företag bedömer att
det nationella intresset av förbättrade förbindelser lättare åstadkoms
direkt än via regionalt samarbete med länder som delvis är konkurren
ter. En sådan taktik kan säkert ge åtminstone kortsiktiga fördelar för
inblandade företag, men bidrar samtidigt till ökad regional obalans och
en risk för fragmentering av regionen. Det är alltså i hög grad fråga om
olika tidsperspektiv. En "bilateraliserad" utveckling passar också de
sydafrikanska företagen.

Samtidigt sammanfaller Sydafrikas nationella och regionala intressen
på några viktiga punkter, som också kan vara utgångspunkt för mer
balanserad regional integration:
- Behovet att kunna utnyttja bl a energi- ochvattentillgångar i grannlän
derna, vilket också innebär exportmöjligheter för dessa.
- En stabil och växande marknad i grannländerna är viktig för Sydafri
kas industrisektor, SADC-Iänderna är redan nu en väsentlig marknad
för landets industriexport.
- En politiskt och ekonomiskt stabil region ökar intresset bland utländ
ska företag att investera i Sydafrika, med imiktning också på regionen.
- En stabil region minskar behovet av utgifter för militär och säkerhet.
- En stabil region minskar risken att instabilitet i grannländerna uppträ-
der med åtföljande spridningsrisker in i Sydafrika i form av destabilise
ring, okontrollerad immigration etc.

Medan diskussionen pågår om vilken organisation som bäst lämpar sig
som instrument för en ökad integrering i södra Afrika, planerar ett antal
av de starka aktörerna i Sydafrika regionalt och sätter igång utan att
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invänta politiska uppgörelser. På infrastruktursidan kan exempel tas
från elenergiförsörjningen, där Eskom, förutom redan existerande sam
arbete med motsvarigheter i andra länder har planer på en ihopkoppling
av ett helt regionalt nät, inkluderande Zaire och Tanzania. Portnet och
Spoornet har också planer på utvidgat regionalt samarbete och samord
ning, där de med SADCC-medel finansierade transportkorridorerna
skallkunna utnytljas effektivt. Sydafrikanskaspeditionsfirmor (Safmarine,
Rennies) och andra transporttjänstföretag har ett regionalt perspektiv.

När det gäller produktion av varor och ljänster finns intresse hos åtskil
liga sydafrikanska företag. Särskilt snabba har man varit inom den
sydafrikanska turistnäringen, där man köpt upp ett antal hotell och
turistinrättningar i Mo<;ambique för att rusta upp dem och återetablera
den omfattande sydafrikanska turismen. SATOUR har planer på utökat
regionalt turistsamarbete. Intresse har också visat sig för investeringar i
jordbruk, skog och mineralutvinning i framför allt Mo<;ambique, Zambia
och Angola (så snart fredliga förhållanden råder).

Denna form av "funktionell" regionalisering kommer sannolikt att vara
den med starkast genomslag under de närmaste åren.

Dessutom innebär förändringarna i Sydafrika att pågående "brain drain"
söderut i regionen förstärks.Tidigare gällde det framför allt akademiker
ochhögutbildade yrkeskategorier somläkare, tandläkare, ingenjörer och
ekonomer som flyttade från t ex Zambia och Tanzania där reallönerna
varit lägst, till t ex Botswana och Namibia. Nu öppnas också Sydafrika,
samtidigt som reallönerna för högutbildade kraftigt sjunker också i
Zimbabwe.

Slutsatser

1. Södra Afrika som region har åtminstone teoretiska förutsättningar att
undvika den marginalisering i världsekonomin som resten av Afrika
söder om Sahara genomgår.

2. Den historiska utvecklingen som med olika förtecken skapat regional
integrering på vissa områden, tillsammans med naturresurspotentialen
innebär att möjligheterna finns för en hållbar regional utveckling, som
kan utgöra bas för en förbättrad position i den internationella
arbetsdelningen.

3. Vissa av SADC-länderna utanför SACU utgör en potentiell expande
rande marknad för sydafrikansk industriexport och för investeringar i
mineral- och jordbruksproduktion. På regional nivå finns väsentlig po
tential för att öka förädlingsgraden i mineralsektorn. För flera av de
nuvarande SADC-Iänderna finns goda möjligheter till export avelenergi,
vatten och jordbruksprodukter till Sydafrika.
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4. En av de svåraste obalanserna gäller tillgången på högutbildad
arbetskraft. Situationen försämras i snabb takt på grund av pågående
"brain-drain" i riktning söderut i regionen. Denna trend kan förväntas
förstärkas.

5. Det är inte självklart, eller kanske ens troligt, att SADC blir den
organisatoriska utgångspunkten för en regional integration, inklude
rande Sydafrika. Visserligen anger ledande ANC-representanter och
strategidokument från ANC att ANCs linje är att bli medlem iSADC,
men andra grupper kommer också att påverka sådana beslut. Bland
dessa finns det sydafrikanska näringslivet och det nuvarande vita
politiska ochförvaltnings-etablissemanget, somförefaller att föredra en
gradvis expansion av SACU som "inre region" och antingen rest-SADe
plus Zaire, Madagaskar och Mauritius, eller PTA plus Zaire som "yttre
region".

6. Förvandlingen från projektsamordningsorganisationen SADCC till
integrationsprojektet SADC kommer att gå trögt, också innan det blir
aktuellt med sydafrikanskt medlemskap. Detta beror bland på oklarhe
ten om den politiska viljan hos medlemsstaterna (nio av de tio regering
arna har ju faktiskt i PTA-sammanhang angivit att de vill slå ihop
organisationerna), SADC-institutionernas svaga kapacitetochbistånds
beroende och den organisatoriska tröghet hos både SADCC-institutio
ner och biståndsgivare som gör att det pågående investeringsprojekten
kommer att fortsätta under åtskilliga år. Dessa är dessutom relativt
oberoende av vilka ändringar som görs på det organisatoriska planet.

7. Oavsett politiska beslut om regionala organisationer kommer en
redan pågående funktionell integration att förstärkas, styrd av ett antal
starka aktörer, baserade iSydafrika.

8. För svenskt bistånd torde en rimlig slutsats vara en allmän försiktig
het med stöd till nya SADC-investeringar, samtidigt som pågående
insatser fullföljs.Vidare stöd till underhåll och drift av existerande
infrastruktur. Innanför eller utanför SADC kan också insatser som
syftar till minskad regional obalans genomföras. Därvid kan nationella
projekt i de svagaste länderna ha väl så stora balanserande effekter som
regionala.

Uppsala 23 april 1993
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