Den ufaerdige model

Sydafrika kan ikke rigtig bestemme sig for,
om landet skal were lokomotiv eller magnet
for nabolandene . Okonomien flader ud efter
de forste optimistiske i t under Mandela
Af Michael Breh
Den sydafrikanske model
for demokrati og okonomi
er vxrd at strobe efter for
andre afrikanske latde.
Faktisk er den noget i
reining af den skandinaviske velfardsmodel. Men
det lader sig ikke gore at
gennemfore modellen p1
fA Ar i s.1 fattigt et ]an(] som
Sydafrika.
"1engene er der simpelt
hen ikke . Derfor bliver
no
folk
utilfredse, nAr de
ikke ser hurtige forandringer til (let bedre, siger

Hans Erik Stolten, som er
forskningsadjunkt
ved
Center for Afrikastudier.
Sydafrika er svarvagteren i det sydlige Afrika .
Den nye regering folte, at
landet skyldtc regionen
noget cfter frihedskampen, som nabolandene
stottede . Derfor hAbede
alle pA, at Sydafrika kunne
blive det okonomiske og
polifske forbillede - et
tokomotiv for regionen .
Men (let gAr ikke sA
godt coed okonomien i
Sydafrika som forvemet .
Der var regnet mcd en
okonomisk vakst pA seks

procent i Ar, men den
kniber sig kun lige op pA
en procent .
Isar de udenlandske
investorer
har svigtet
landet . Mle troedc ellers
pi, at investeringerne ville
valte ind i landet, nAr
sanktioncrne som folge of
apartheid blev oph :evet.
,.Men investorerne er
skeptiske. Der er ikke nok
at salge pA det sydafrikanske marked . Og regeringen har ikke tacklct kritninaliteten og korruptionen
grundigt nok. Derfor valger udenlandske firmaer
mere sikre Aulturer-,-.
siger Hans Erik Stolten.
Sort skuffelse

Forskningsadjunkten mener heller ikke, at arbejds-

kraften er kvafificcret nok.
Kapkalcn er stadig koncentrcret pA fA hander,
hvilket giver et utroligt
skam indenlandsk forbrug.
De sorte afrikanerne
har fortsat en all for lav lon
til at va re forbrugere i
vesdig forstand . Altsammen en arv fra (let gamle
apartheid-styre. Okonomien i SydaGika er ikke
sxrlig fleksibel, og industrisektoren har vist sig
ikke at vare gearet til
vestlige markeder.
"1 stedet er der no
udbredt milfredshed pA
universiteterne og i de
faglige organisationer, og
selv den brede sorte befolkning er skuffcde . Optimismen var ellcrs stor ved
overgangen til demokra-

tisk styre i 1994, men i
reafiteten var optimismen
ikke holdbar. De sorle
kommer ikke pA hvidt
niveau pA fA Ar,- siger
Hans Erik Stolten.
Da Nelson Mandela i
1994 vandt presidentr<tlget. fik han overdraget en
opgave, kun fA misundte
ham.
Forfaldet
havde
grundfa-stet siig cfter flere
Ars sanktionsrantt okonorru i Sydafrika.
Mandclas hold skulle
derfor kncekkc kurver,
}tvis mage vi ikke kender
til pd vore breddegrader.
Okononticn havde varet
pA nedhtr i 30 Ar.
-Mandela har klart letlet den fredefige overgang.
Han har tammet venstreflojen og de vrede faglige
organisationer. Der synes

ikke umiddelbart at vwre
et brugbart alternativ til
den forte okonomiske politik . Regeringen er klar
over problemerne, men
kraver mere tid, for (let
nyere nyliberalistiske okonomiske program, GEAR,
virker efter hensigten .«
siger Hans Erik Stolten .
FattW fir liet bedlre
OgsA vestlige finansielle
analytikere vurderer Sydafrikas okonomi lavt. Det
store land er blot numtner
7 ud of 23 afrikanske lande
i en storre kreditvurdering. Nhlutakurserne er faldende, og omkring 40
procent of befolkningen i
de sorte townships er
arbejdslose .
Med undtagelse of land-

brugssektoren er der
skabt meget f9 rtye job i det
private erhvervsliv siden
1995. Antallet of offentligt
an,mite er vokset slot, men
den scktor stAr over for en
alvorlig slankekur.
Regeringen skal nemlig
bruge lonningcrne til at
fortswtte den trods alt
positive udvikling coed at
opfylde de fattigstes mest
basale behov.
Nwsten 1,3 millioner
mennesker bar fAet lettere
adgang til vand, og hundredtusinder of hjctn bar
fAct indlagt elcktricitet .
Der skyder nve sundhedsklinikker op konstant, og
regeringen er godt i gang
coed at opfore nyc hose til
de mange boliglose .

