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Dkonomisk politik og sociale forhold i

det nye Sydafrika
A€H A N S ERIK STOLTEN, M.,ph.d. ekstern lektor ogfmsknbgdjunkt ved K~benbavnsUniirmitet pA Center for Afri-

~~.
Geografisk og befolkningsmæssigt er Sydafrika et stort land.
Det samme gzlder ikke for skonornien, nar bruttonationalproduktet (BNP) anvendes som mifestok. BNP (212.8 mia. $) er
en smule mindre end Danmarks (241.4 mia. Q), mens befolkningen er næsten 10 gange si stor. Den sydafrikanske skonomi
kan karakteriseres som relativt lille og aben. Samtidig er landet
afhængig af bade en konjunkturf~ilsomrivareeksport og af importerede kapitalgoder.
Ifalge Verdensbankens kriterier tilharer Sydafrika gruppen af
m e middelindkomstlande. Det er frem for alt den racernæssige
karaker af uligheden, som adskiller Sydafrika fra andre lande.
Selv om de sortes indkomster er steget en smule mere end de
hvides fra begyndelsen af 1970'erne og frem, er en hvids gennemsnitsindkomst fortsat et sted mellem 5 og 8 gange surre
end en sorts, alt efter hvilke undersmgelser, der refereres til.

Arven fra apartheid

- den social~konomiskebaggrund
Den sydafrikanske skonomi var meget dynamisk i 1950'erne
og 1960Jerne, hvor apartheidsystemet wrgede for en konbolleret tilgang af disciplinerede og underbetalte sorte arbejdere,
men fra 1973-74 stagnerede væksten. Den særlige sydafrikanske kapitalisme, hvor protektionisme og statsstotte til sektorer

domineret af afrikaanstalende hvide gik hand i hand med indskrænkninger i mobilitet, uddannelse ag labekraft for befoikningsflertaliet, havde mistet sin dynamik. Tages der hajde for
befolkningsvæksten, faldt produktionen pr. indbygger faktisk
fra 1982, og gennemsnitsindkomsten var i 1994 betydeligt
mindre end i 1975, Den nye demokratisk valgte regering stod
derfor overfor den vansbtige opgave at skulle reaktivere en
stagnerende skonorni.
Under apartheids sidste 20 Ar blev mere end 40% af arbejdsstyrken sat udenfor samfundet og overladt til sin egen skæbne
i slumbyernes ofte brutale fællesskaber. Det var reelt, mere eller
mindre direkte, denne udvikling, som gjorde Sydafrika uregerlig
for det gamle regime, Det eneste middel til at sikre samfundets
fornyede sammenhængskraft er nok, at mange flere sikres ordinært arbejde. Indtil videre kniber det noget.
Et stort flertal af den sorte landbefolkning har stadig en indkomst, der ligger langt under fattigdomsgrænsen, og hvis
denne befolkningsgruppes levevilkar blev lagt til grund, ville
Sydafrika h ~ r til
e blandt de fattigste u-lande.
Indvandringentil byerne omfatter hundredetusinder hvert ar. Byerne er ikke indrettet til at absorbere M mange tilflyttere, eftersom apartheidpolitikken var baseret p4 en antagelse om, at afri-

k a m e M e til i de dkaldte "homelands'. Idag lever mindst
10 millioner sydafrikanere iskure i tawnship-omr-

Reglerne for en omiurdeling af jorden har indtil viden bygget
p4 princippet om "villig kaberhillig mlger". Det wli sige, at
afrikanerne som hovedregel kun kan t i l b a g e k den jord, der
k taget fra dem under koloni- og aipartheidperidme, til

markedsprisog kun idet omfang &n w til salg. Kun et par procent af jorden er blevet givet lilhge, og jobskabelsen har derfor varet ringe på detie ornddp. Den nuværende jordfordeling
fremstar &m en skamde urdadig aw fra apartheid. På den
anden side sikrer strukturenen rigelig produktion af fadevarer.
Sydafrika er a d industrialiseret land, at de fleste afrikanere
mk opfatter cig
mere sw kmarbejdere end som potentielle hader, derforer det Fdkelige pres for landrefornier nok
mindre end man hile formte.
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En industrisektw, mikke er internationalt konkurrencemig.
Et slidt p r o d u k t i m r a t , m ikke middelbart kan
gsre brug af de mange a r t e j j e og ej heller er gearet til at producere de varer, som Molkningsfleriallet har
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TABEL

miske fornyel& ville lykkes Sydafrikas P&-apartheid skonomi
har været præget af en relativt lav vækst og et beskedent
investeringsniveau kombineret med stigende arbejdslnshed,
Regeringen har forsagt at fremme investeringslysten gennem
deregulering, privatisering og. statslig tilbageholdenhed, men
for en stor del af befolkningen har det sydafrikanske mirakel
udviklet sig til noget af en skuffelse.
Siden 1994 er arkonornien kun vokset en ubetydelighed hurtigere end befolkningstilvæksten, og BNP pr. indbyggere er næsten uændret. Der findes endda kilder, der viser, at det reelle
gennemsnitlige indkomstniveau er faldet, samtidig med at forskellene mellem sorte og hvide er vokset.
Fra 1994 til 2001 steg den åbne, registrerede arbejdslnshed
fra ca, 16 % til over 32 % - et hajere niveau end i noget andet middelindkomstland. Hvis man inkluderer de ikke aktivt arP
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bejdssagende, er den reelle arbejdsleshed noget over 40 %. I
visse townshipomrader er den over 80 %,Andelen af arbejdere:
der tjener under l000 rand om maneden steg i samme tidsrum
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VEKST, INVESTERIF~GER
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til 39 %,og samtidigt blev *kraften

af dette bel& h a b a

af inflationen.
Arbejdslashden er sbrst blandt unge, sorte, og hinder. Arbejdsleshedsratwifar afrikanere var i 2001 50 % sammenlignet med 6 % for hvide. For unge u r i h 30 Ar var raten 61 %.

P8 trods af pæne overskud i mange priiale vikmheder har
investerinpiveauet ligget for lavt til at sikre en overbewisende
wkst. Samtidig faldt statens andel af de totale investeringer
fra 36 % i 1990 til 25 % i 2002 -det laveste niveau i nyere tid
- grundet privatisering af offentlige tjenester og nedbringer
i statsbudgettet.
U g eWorld Devdoprnent lndicators faldt de direkte udenla&
investeringer i Sydafrika fra 969 mia $ i Ar 2000 til 585 mio. f i
2004. Samtidig steg den officielle udenlandske bistandtit landet
til 617 mio. S, Det kunne tyde p,at omverdenen mere betragter
Sydafrika met u-land end som en ligestillet partner.
For at kompensere for tabene hjemmefrontener sydafrikanske firmaer i stedet ekspanderet på andre afrikanske markeder og har udkonkurreret industrier i fattigere udviklingslande.
Pa omrader som energiforsyning, minedrift, og tmrisport, men
o@ i stigende grad idetailhandlen, er sydafrikanske selskaber
nu dominerende i andre dele af Afrika. Effekten i form af nyinvesteringer og regukere arbejdspladser for ufaglærte i disse
lande har været begrænset.

Debatten om akanomiske modeller og
sociale lesninger
Den udviklingsPikonorniske debat har i haj grad handlet om
klassiske problemer, dsom strukturelle faktorers betydning for
udvialing og underudvikling, forholdet mellem vækst og omfordeling, samt relationen mellem stat og marked.
Indtil begyndelsen af t WOremevar debatten fokoseret på for-

dele og ulemper ved henholdsvis privatisering og nationalisering. ANC har aldrig vaeret en erklæret socialistisk organisation,
og p4 trods af de revolutfonaere former, som den væbnede
modstandskamp antog, har selv alliancepartrime i fagbevrp
gelsen og kommunis~paniethele tiden været bevidste om,at
det nationale kompromis, der fjernde apartheidstyret, ikke
kunne bryde med kapitalismensom sAdan.Alligwel er rammerne for forandring hele tiden blevet diskuteret, og M C s signaler
har været modstridende. 1 1994 gik man til mtg a meget
vidtgiende socialt program, sek om man allerede da havde bestemt sig for en mere liberalistisk kurs, Idecember 1993 havde
&NC, som part i den daværende overgangsregering, indget en
låneaftale med Den InternationaleValutafond, IMF,der i praksis
bandt Sydafrika til en fikral s~ukturtilpasningcmodeI.

~

1 1496 vedtog regeringen i realiteten at nedprioritere ANC-alliancens fælles owrgangsplan fra 1994, kaldet RDP (Recons w i o n and Development Progxamrne), for i stedet at fslge
en globaliseret konkurrencestrategi, som man kaldte GEAR
(Growth, Employment and Redistribution Strategy).
ANC-regeringens liberale &morniske politik har taget udgangspunkt i den opfattelse, at apartheid i sine sidste ar hæmmede væksten, fordi systemet begrænsede den fri markedsekonomi gennem ~stnktiiner,p r o r e M i e og statapparatets
sikkerhedsbestemte overforb~g.Derfor har institutionelliberalisering sammen med en konservativ finanspolitik været mqle

'

ingredienser under ANCs lederskab, Statens fattigdomsbekcempelse er blevet adskilt fra den generelle ~konomiskepolitik og
er mere blevet set som en humanistisk n~dhjaclpsforanstaltning
end som en integreret del af en vækststrategi.
Dette valg af okonomisk politik star i nogen grad i modsætningtil
det fokus p i strukturelle uretfærdigheder, som ANC stod for gennem sin historie som frihedsbevægelsens f~rendeorganisation.

Regeringens overordnede strategi har været at gore op med
apartheidarenes isolation og i stedet skabe en aben, konkurrencedygtig akonomi, der kan drage fordel af globaliseringen.
Man er i praksis giet ud fra, at afviklingen af apartheid i sig
selv ville fmre til ny vækst, der lidt efter lidt automatisk også
ville komme de fattige befolkningsgruppertil gavn.
Med det mlil at afskaffe ineffektive strukturer og hojne produktiviteten har man bl.a. afreguleret telesektoren, transportsektoren og den finansielle sektor. Produktionsstvtte, subsidier og
toldskranker er blevet nedtrappet over en bred kam i overensstemmelse med WTOs og Verdensbankens anbefalinger,
Regeringen regnede med, at liberaliseringen ville give hurtige
resultater, men mens visse nationalskonorniske parameue,
fisom budgetunderskud og inflation blev forbedret, udeblev
væksten længe, og samtidig steg faitigdomsproblernerne,
blandt andet fordi RDP-planens tætte band mellem de vigtigste
skonorniske ministerier og de sociale hjælpeprogrammer blev
brudt. I starten blev RDP styret fra sit eget superministerium.
Dette blev nedlagt og erstattet af RDP-kontorer i de enkelte
departementer, indtil også disse blev udfaset og RDP-forkæmperne mistede deres indflydelse.
Vanskelighederne med manglende jobskabelse og lav vækst
har fremprovokeret to va)sensforskellige hovedsynspunkter p4
valget af udviklingsmodel.
I erhvervsvenligekredse ses de sociale problemer som naturlige

omkostninger ved liberaliseringspolitikken, eftersom mindre
produktive og konkurrenceudygtige virksomheder og institutioner nsdvendigvis må bukke under for markedseffektiviseringen. Gennem denne udrensning af forældede strukturer har
Sydafrika lagt grundlaget for en fremtidig vækst, der nu ligger
lige om hjnrnet. Der er derfor ikke behov for noget skift i den
skonorniske politik.
nlhængerne af den liberale model forventer, at opsvinget vil
s13 igennem for aivor, n3r mrkonomien er blevet renset for de
faktorer, som forstyrrer markedet, derunder et ufleksibelt arbejdsmarked, hvor fagforeningerne angiveligt har for stor
indflydelse, hvilket har brt til medarbejderrettigheder, der bebyrder virksomhederne og for heje leinninger, der besværliggnrr
konkurrence med asiatiske producenter.
Graesrodsbevzgelserne og fagbevægelsen, COSATU, mener
derimod, at de mangelfulde erkonorniske resultater ndvendig*r en mere interventionistisk politik, hvor regeringen tager
aktivitersskabende initiativer, der gennem offentligt lederskab
sikrer en bredere og mere retfærdigt fordelt vækst.
Fagbevægelsens skonorner kritiserer den liberale model for
ikke at tage udgangspunkt i Sydafrikas social~konomiskevirkelighed, men i urealistiskteori, ifdge hvilken investeringer og
handel automatisk vil udfolde sig, så snart liberaliseringsprocessen har presset strukturforandringer og udrensninger igennem, og derved har reduceret produktionsomkostningerne, og
hvor kapitalen akid vil udnytie alle muligheder i et fuldt gennemsigtigt marked.
i Sydafrika, hvor meget af kapitalen er koncentreret hos et fatal
af store selskaber, resulterede liberalireringen i farste omgang i
en vis kapitalflugt, hvor mange af de farende firmaer placerede
hovedparten af deres inve-ringer i udlandet eller endda flyttede deres hovedsaeder til Europa.

Abningen rnedfme ganske vist ogsi sparsomme nyinvesteringer fra udenlandske firmaer, samt en q e t produktion af visse
eksportvarer, men den begrænsedevækst, som mest stammede
fra produktivitetsstigningerindenfor de globaliserede eiitesektorer, var næmest jobh og understregede dobbeltheden og
uligheden i en akonomisk struktur, der har efterladt halvdelen
af befolkningen p3 reservebænken.

-

RDP strategien
ANCs oprindelige udviklingsprogram, RDP, byggede p4 en sammenhængende og social synsmade, der sigtede på at w n e den
Indenlandske produktion af basale fornedenheder. Gennem
sme til denne form for arbejdskraftintensiv virkromhed ville
man zndre apartheidtidens skave efiersperrgselsm~inster,hvor
der mest blev produceret br de hvide mellemklassekumler.
Denne model ville aktivt s
kak arbejdspladser gennem offentlige satsninger og dermed også vaekst gennem en udbredelse
af hjemmemarkedets ksbekraft.

Omfordeling til fordel for det sorte befolkningsflertal blev opfattet som et middel til at stimulere vakst, bl.a. fordi produktionsapparatet er underudnyttet, samtidig med at der gar en
stor gruppe arbejdske rundt. Den folkelige errtusiwme skulle

i sig selv fremme ~konomiskvækst på et basalt plan. A M ,
vækst gennem omfordeling, snarere end bare vzkst med omfordeling.

Den oprindelige transformtionsplan fra 1994,
RDP, lagde vægt pi:
En grundlæggende omstrukturering, der på alle niveauer
ben ledes af folkevalgte repræsentanter og som er afttængig af folkelige initiativer på græsrodsplan.
En demokratisering, der f q 3 r både i bredtten og i dyb
den, ved inddragelse af alle etniske, geografisk og sociale grupper.
Produktion af basale fohmgmarw, der kan fremstilles
med den forh3ndenvaerende faglige kunnen.
Emaming for jord konfiskeret under apartheid, samt omfordeling af lanifamr&me.
Hjælp til srna afrikanske niakettere, kooperativer og
mindre jordbrug.
Begraensning af importen af luksus-forbrugsvarer.
Massiv udbygning af infrastruktur q boliger.
Demokratisering af uddannelseog sundhedsvæsen. Sundhedsklinikker, voksenundervisning og en helt ny ligeberettiget uddannelseskultur.

Denne tilgang forudsætter, at regeringen effektivt kan integrere
strategier for social og ~konomiskudvikling. Staten palægges
her et ansvar for aktivt at omstrukturere produktionsstrukturen
og skabe eller understette bæredygtige industrier.
Ifalge den dominerende liberale filosofi ville denne model imidlertid forvrænge og hæmme markedet, og desuden ville finansieringen af de statsbattede projekter kræve en skræmmende
haj beskatning af firmaer og velstillede hvide. Det kunne medb r e yderligere kapital- og hjerneflugt. Den nodvendige vækstrate blev heller ikke naet i de par ar, hvor planen var et officielt
flagskib. Venstreflojens RDP-tilhængere beskyldte kapitalejerne
for at sabotere planen gennem en de facto investeringsstrejke.
Mange af de mest markante elementer i RDP blev derhanden
bortdamt som urealistiske, og planen blev nedtonet til fordel for
en mere liberalistisk model, hvor den forventede samfundsokonomiske dynamik skal bruges tit at sikre bedre vilkar for de underprivilegerede gennem rimelige, men mere passive, overfarsler
fra et forhibentligt voksende skattegrundlag.
De RDP-reformer, som trods alt er btevet opretholdt, g i r især
ud p i at forbedre levestandarden i de afrikanske townships
gennem bygning af cmi enfamiliehuse, samt forbedringer af

elektricitets- og vandforsyningen. Det sket ofte p4 et lavere
niveau, og til hajere omkostninger end forudset, og rigtig
mange fattige, derunder s m i iværksættere, har faet afbrudt
vand og el igen, fordi de ikke kan betate afgifterne. Selv om
græsrndderne har presset p4 for en fattigdomsorientering af
den finansielle sektor, med dannelse af almennyttige sparekasser og lignende tiltag, s i er finansiering af sone rnikrovirksomheder fortsat vanskelig. RDP-malet om at omfordele
30 % af landbrugsjorden hurtigt udskudt til en fjern fremtid
og generelt har reformerne kun resulteret i en begrænsetjobskabelse. På udvalgte omrader er RDP dog blevet fastholdt og
har bragt forbedrede standarder for offentlige serviceydelser
til mange sorte.

Reformerne har givet forbedrede standarder p4 mange
omrAder:
Rent drikkevand til næsten 10 mio. mennesker.
3,5 mio. husstande har fået elektricitetstilslutning.
5 mio. mennesker er flyttet ind i nye boliger.
Bedre adgang til sundhedspleje.
Bedre undervisningsplaner p4 de fleste uddannelsesomr~der.
Mindre race- ag kdnsdiskrimination. Positiv wrbehand-ling.
Sbrre bevidsthed om alle former for menneskerettigheder.
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TABEL ;

UDVIKLIMGEN I SYDAFRIKAS EKSPORT,
IMPORT OG BESKÆFTIGELSE I FREM-

C
Periode
t 985- 1990
1990-1993

Eksport

1993-1996

10.1%

2.4%
3.0%

1996-1999

I

1999-2002

1.8%

Import Beskæftigelse
4.8%
3.1 %
15.3%
-2.1%

1.5%

3.3%
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GEAR- strategien
Ledende erhvervsvenlige kredse i regering og administration
fdte imidlertid, at RDP ikke i sig selv kunne give Sydafrika en
moderne, dynamisk akonomi, og de ivaerksatte GEAR uden diskussion med samarbejdspartnerne i COSATU og kommunistpartiet. Strategien er siden fremkomsten blevet kritiseret fra
mange sider af civilsamfundet for at ligne en s e k l g t udgave
af Verdensbankens berygtede sirukturtilpasningsprogrammer
og for darligt nok at nawne fattigdomsproblemerne.

,

If~lgeGEAR ville likmliseringen skabe over en million nye arbejdspladser, men i stedet blev flere hundredetusinde job tabt i
den formelle sektor. P3 det politiske niveau var GEAR en sejr for
Nelson Mandetas efterfelger, der konsoliderede sit lederskab
og satte vmstreflajen i ANC-alliancen skakmat for en tid. P3
grund af de ivivlsornme resultater omtales GEAR nu kun sjældent som en samtet makroiakonomisk strategi, og nar det sker,
mest som en bitter median, der skal klaryre akonomien, så
man endelig kan tage fat p3 de sociale mil.

Hovedelementerne I GEAR-modellen:
Omstrukturering og begramwing af den offentlige sektor.
Privatiseringaf offentlige tjenesteydelser.
Hurtigere reduktion af statens underskud og gaeld.
Liberalisering af handelspolitikken.
Vackstfremme gennem eksport.
Gradvis ophævelse af finans- og valutakontrol.
Sænkning af erhverusliwts skattebyrde.
Vemstreiliejens kritik af GEARniodellen:
Omfordeling ses i GEAR kun som et sekundært resultat af
en forventet q t beskaefhgelse skabt gennem traditionelle
væ kstmekanismer.
GEAR hviler pA tiliden til en "trickle-down" effekt, hvor
voksende produktion og akkumulerede ressourcer gradvist '
vil tilftyde det fattige flertal, hvilket ikke er sket endnu.
GEAR ser tilbagebetalingen af Sydafrikas stats- og ud
landsgaeld som et hejt prioriteret problem, selv om gælden
blev skabt under apartheid og er relativt lille.
Planen tilstraeber skattenedsættelser snarere end en forsgelse af statens handlemuligheder.
Liberaliseringen af valutakontrollen har gjort Sydafrika
mere &bar overfor kapiialbevægelser.
En markedsåbning til fordel for kapitalintensive, uddannelsestunge industrier vil ske pA bekostning af arbejdskraftintensive, lavteknologiskeomrader, hvor flertallet af
sorte finder beskæftigelse.

Indenfor fremstillingsindustrien har markedsabningen medfm
kraftige satsninger på nogle få eksportsektorer, mens importerede varer har trængt hjemmeproduktionentilbage pil mange
andre områder. Kun et begraenset anel sydafrikanske varer er
internationalt konkurrencekraftige, og i perioder er importen
derfor steget mere end eksporten.

Især på områder som mejeriprodukter, medicinalindustri og beklædning har importvarer overfl~diggjortlokale producen.ter.
reml=ggelsen af nationalbudgettet for 2006 indike-

Tegn på en mere social ~konomiskpolitik
En kombination af faktorer peger mod, a t visionerne fra RDP
igen kan komme til at spille en lidt s t ~ r r erolle. Regeringens
ansvarlige okonomiske politik har omsider, sammen med bedre
inrernationale konjunkturer, skabt luft i statsbudgettet. Statens
indtægter er steger, antallet af nyopretrede arbejdspladser er
smrre end forventet, og den officielle arbejdsl~sheder nu nede
p3 26 %. Samtidig har der internationalt: været stigende skepsis
vendt imod strukturtilpasningsprogrammernes skadevirkninger
på den offentlige sektor,
Efter flere konferencer med fokus på fattigdomsproblemerne,
med deltagelse af ANCs organisationer, fagbevægelsen, eksperter og arbejdgivere, accepterede regeringen for lokalvalgene
i 2D06, at det var n~dvendigtmed både storre sociale udgifter
og en mere aktiv stat. Denne erkendelse afspejler sig i nationalbudgettet for 2006, der er noget mere generast end tidligere
budgetter.

En ny skonomisk strategi kaldet ASGISA (Accelerated and Shared Growrh Initiative) er under udarbejdelse. Fokus vil fortsat
vzre på traditionel vzkst, men med noget stwre vægt på
social og racernæssig lighed. Det har endda været diskuteret,
om der kunne blive råd til en generel velfærdsydelse i form
af en meget lav statslig bistandshjælp til familier, der savner
e l indkomstgrundlag< Det ville være noget ganske usædvanligt i Afrika. Ud over samfundsm~ssigstabilitet og overskud
til politisk deltagelse (ved de sidste lokalvalg deltog kun 46
% af vælgerne) kunne en sådan overf~rselsindkomststimulere
kgbekraften og nedbringe kriminaliteten.
Meget af diskussionen omkring Sydafrikas fortid og nutid har
handlet om ændringer i forholdet mellem klasse, race og nation. Spsrgsmilet er imidlertid, om der overhovedet eksisterer

tigende offentlige udgifter til basale tjenestedelse er, uddannelse og boligbyggeri.
Mere fokus p3 jobskabel= gennem statsstme til
infrastruktur og udvalgte sektorer.
5tyrkelse af planlsgntng og koordinering, isar
>a det lokale niveau, plus mere anerkendelse af
folkelig mobilisering o g deltagerst~tteomkring
smrre projekter.
Starre vilje til at omfordele jord p3 trods af hvide

landmænds modstand.
Styrkelse af kollektiv transport.

et reelt alternativ til den fnrte politik. Svaret fra fagbevægelsen og venstreoppositionen på dette sp~rgsm3lhar ikke været
overbevisende.
Du kan finde mere information om Sydafrika på Hans Erik Stoltens hjemmeside: http:llwww.jakobsgaardstolten.dk.

