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Abstract 
This study examines regional integration in Africa with a focus on the Common Market for 

Eastern and Southern Africa, COMESA. COMESA, with roots that go back to the beginning 

of the 1980’s, is one of the largest and most diverse areas for regional integration in Africa 

and has currently 19 member countries. The goal of the COMESA co-operation is to become 

a fully integrated area by the year 2025 that will merge into the African Union (AU). AU will 

then, in turn, create a fully integrated African continent in a not too far away future. The 

integration within COMESA is scheduled to deepen progressively and is hoped to contribute 

to internationally competitive goods, higher growth and lower poverty. So far, a free trade 

area has been created and this study uses Vinerian analysis to examine the trade effects of this 

liberalization process. Despite previous critique against South-South integration, because of 

higher risk of trade diversion, COMESA proves to have positive trade effects. No signs of 

trade diversion were found. Instead, trade creation was found both in terms of exports and 

imports, intra-COMESA as well as extra-COMESA. A majority of member countries have 

substantially increased their trade with other members, and non-members, since the free trade 

agreement entered into force in the year of 2000. There is neither one good that has driven 

this positive development. That is to say, the COMESA trade creation is found to be relatively 

evenly distributed between countries and commodities. However, the trade creation could 

have been larger if COMESA had provided better conditions for successful integration like 

more similar countries, diverging comparative advantages, better infrastructure or a higher 

degree of implementation.  
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1. Introduktion 
 

 

Afrika - en kontinent som länge har varit tyngd av inbördeskrig och fattigdom. En kontinent 

som har varit exkluderad från världsekonomin. En kontinent som har stagnerat när resten av 

världen har rört sig framåt. Detta är bilden som många av oss har av Afrika idag och som i 

mångt och mycket är sann. Men det finns även en annan, kompletterande, bild av Afrika som 

en världsdel med stora outnyttjade naturtillgångar och hög handelspotential i dagens alltmer 

globaliserade värld.   

 

Globaliseringen är ett fenomen som har krympt avstånden men samtidigt också ökat den 

globala konkurrensen. Detta har lett till att regionala samarbeten och regional integration har 

blivit allt viktigare som ett led i att behålla konkurrenskraft samt öka handelsflöden. 

Regionala integrationsavtal, eller preferenshandelsavtal, har spridit sig som en löpeld över 

världen och idag finns drygt 400 olika sådana avtal.1 Även Afrika har under decennier arbetat 

med regional integration för att öka stabiliteten och tillväxten i området. Numera har Afrika 

en av de mest ambitiösa integrationsplanerna i världen med en afrikansk ekonomisk- och 

politisk union som mål. Som ett steg i integrationsprocessen har flera olika 

integrationsområden bildats på kontinenten. Ett av dessa områden är COMESA, Common 

Market for Eastern and Southern Africa, med 19 medlemsländer. Hittills har medlemmarna 

gått från preferenshandelsområde till frihandelsområde och en tullunion är på gång. Efter 

detta är det redan planerat för en ekonomisk union för att förbereda samgående med andra 

afrikanska sammanslutningar i Afrikanska Unionen (AU) år 2025. 

 

1.1.   Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att kartlägga integrationsprocessen inom COMESA och dels 

att undersöka huruvida frihandelsavtalet inom COMESA har påverkat handelsmönstret mellan 

medlemsländerna. Hur har integrationsprocessen förlöpt hittills och vad är målen med 

integrationen inom COMESA? Vad har bildandet av COMESA haft för betydelse för 

handelsflöden i medlemsländerna? Har handeln mellan medlemsländerna ökat eller minskat 

                                                
1 http://www.wto.org/engllish/tratop_e/regfac_e.htm 
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efter införandet av frihandel? Vad har frihandelsområdet haft för effekter på tredje land? Kan 

man se tecken på handelsalstring respektive handelsomfördelning?  

 

1.2. Avgränsning 

Denna studie fokuserar på statiska effekter, handelsalstring respektive handelsomfördelning, 

av integrationen mellan COMESA:s medlemmar. Detta innebär att uppsatsen inte inkluderar 

en genomgång av COMESA:s dynamiska effekter, investeringseffekter eller hur väl 

integrationen har uppfyllt COMESA:s långsiktiga mål som högre tillväxt och bättre politisk 

stabilitet.  

 

1.3.    Metod 

Undersökningen av COMESA:s handelseffekter kommer att grundas på teori om ekonomisk 

integration med fokus på vineriansk analys. Vidare kommer handelsstatistik före och efter 

ikraftträdandet av frihandelsavtalet att undersökas för att utreda ifall integrationens effekter är 

av handelsalstrande- eller handelsomfördelande karaktär. COMESA-området analyseras både 

som helhet och varje medlemsland för sig. Även handelns produktsammansättning undersöks 

för att få en djupare bild av handelseffekterna. 

 

1.4.    Källkritik 

Huvuddelen av materialet till denna uppsats är hämtad från artiklar som alla har varit 

publicerade i facktidskrifter, rapporter från internationella organisationer samt välkända 

böcker skrivna av namnkunniga ekonomer. När information har hämtats från Internet har 

möda lagts vid att källan ska vara pålitlig. Detta har lett till att information endast har hämtats 

från kända organisationers hemsidor som till exempel WTO, FN och COMESA:s egen sida.  

 

Statistik har också hämtats från välkända databaser som ges ut av internationella 

organisationer. Världsbankens World Development Indicators (WDI), Internationella 

Valutafondens Direction of Trade Statistics (DOTS), UNCTAD:s databas och UN Comtrade 

står för det grundläggande statistiska materialet. Om statistik någon gång har saknats för ett 

land ett visst år har statistik används för närmsta tillgängliga år för att ge en så korrekt bild av 
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den ekonomiska utvecklingen som möjligt. I de enskilda fall då statistik helt har saknats har 

det rört sig om en så liten del av den totala informationen att de generella slutsatserna inte 

anses nämnvärt påverkade av bristen på material. 

  

1.5.    Disposition 

Uppsatsen inleds med ett teoretiskt kapitel som presenterar grundläggande begrepp inom 

ekonomisk integration där särskild uppmärksamhet ägnas åt integration mellan 

utvecklingsländer. Detta följs av ett avsnitt som fokuserar på regional integration i ett 

afrikanskt sammanhang. I samma kapitel behandlas även COMESA:s bakgrund och 

regelverk. Nästa avsnitt, kapitel fyra, analyserar handelsstatistik för COMESA för att 

undersöka import- och exportutvecklingen i området. Här kopplas även resultat till teori. 

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande slutsats med rekommendationer till 

framtida forskning. 

 

1.6.    Tidigare forskning 

En del tidigare forskning har gjorts när det gäller COMESA:s handelseffekter. Jacob Wanjala 

Musila fann en tydlig handelsalstrande effekt men inga tecken på handelsomfördelning, 

varken för import eller för export, efter analys med hjälp av gravitationsmodellen.2 Anna 

Maria Mayda och Chad Steinberg har undersökt om Uganda har gynnats av medlemskapet i 

COMESA genom att titta på handelseffekter. Deras resultat visar att COMESA har lett till 

begränsad handelsalstring för Ugandas del. Precis som Musila hittade de inte heller några 

bevis på handelsomfördelning.3 Céline Carrère har analyserat COMESA:s handelseffekter på 

1990-talet, efter att de första liberaliseringarna infördes, och hittar en tydlig handelsalstrande 

effekt men även bevis på handelsomfördelning både för import och för export.4  

 

 

 

 

 
                                                
2 Musila Wanjala (2005) s.132 
3 Mayda och Steinberg (2007) s. 4 
4 Carrère (2004) s. 227 
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2. Ekonomisk integration 
 
 
 

Ekonomisk integration är en process som liberaliserar handel genom reducering och stegvis 

avskaffande av tariffära och icke-tariffära handelshinder. Handelshinder ses som 

välfärdssänkande medan en friare världshandel kan innebära effektivitetsvinster och ett bättre 

utnyttjande av världens resurser.5 Enligt teori utvecklad av Tinbergen kan ekonomisk 

integration delas in i två kategorier: negativ och positiv. Negativ integration innebär 

avskaffande av befintliga handelshinder och diskriminerande åtgärder. Detta kontrasteras mot 

positiv integration som innebär förändring och byggande av institutioner samt 

policyinstrument för att uppnå bättre effektivitet och övergripande mål med integrationen.6 

 

Effekterna av ekonomisk integration med avseende på resursallokering kan analyseras med 

hjälp av begreppen handelsalstring och handelsomfördelning. Dessa begrepp, introducerade 

av Jakob Viner på 1950-talet, räknas till statiska effekter av ekonomisk integration. 

Handelsalstring uppstår då inhemsk produktion ersätts av billigare import från ett mer 

effektivt partnerland. Handelsomfördelning, å andra sidan, innebär att import från en effektiv 

producent på världsmarknaden ersätts av import från ett mindre effektivt partnerland. 

Importen från partnerlandet blir billigare på grund av avskaffandet av handelshinder mellan 

de integrerade länderna.7 Handelsalstring är positivt för den globala välfärden medan 

handelsomfördelning är negativt ur välfärdssynpunkt. För att se om ett integrerat område som 

helhet är positivt för världens välfärd jämförs handelsalstring med handelsomfördelning. Om 

handelsalstringen är större än handelsomfördelningen anses integration ha positiva 

välfärdseffekter.8 Det är dock inte säkert att alla enskilda länder upplever samma typ av 

välfärdseffekt, det vill säga positiv respektive negativ, som världen som helhet. I ett exempel 

med två integrerade länder innebär en dominerande handelsalstrande effekt att åtminstone ett 

av länderna gynnas, möjligtvis att båda gynnas, att länderna tillsammans gynnas och att 

världen som helhet gynnas men samtidigt missgynnas länderna som står utanför. Om vi 

istället har en dominerande handelsomfördelande effekt innebär det att åtminstone ett av 

                                                
5 Hoekman och Kostecki (2001) s. 26 
6 Senior Nello (2005) s. 3 
7 Viner (1950) s. 43 
8 Senior Nello (2005) s. 92 
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länderna missgynnas, möjligtvis att båda missgynnas, att länderna tillsammans missgynnas 

samt att både världen som helhet och länderna utanför missgynnas.9 Generellt har länder som 

liknar varandra när det gäller inkomstnivå och tillgång till produktionsfaktorer större 

möjligheter att få en total handelsalstringseffekt på grund av högre sannolikhet för ökning av 

intrahandel, handel av liknande produkter. 10 

 

Vidare finns dynamiska effekter av ekonomisk integration. Större marknader och ökad 

konkurrens som effekter av integration leder till att företag lättare kan utnyttja skalfördelar. 

Detta leder sedan till större företag som får lägre genomsnittskostnad när producerad kvantitet 

ökar. Större företag kan också lättare utveckla forskning som i sin tur leder till teknologisk 

utveckling och ekonomisk tillväxt. Ett exempel på ytterligare en typ av effekt är bättre 

förhandlingsstyrka på internationell nivå, till exempel i Världshandelsorganisationen 

(WTO).11  

 

Ekonomisk integration kan ha olika former. Ekonomen Bala Balassa introducerade fem olika 

stadier av ekonomisk integration. Första steget av integration är frihandelsområde (FTA) där 

handelshinder avskaffas på så gott som alla produkter mellan de integrerade parterna. Varje 

land behåller däremot egna handelshinder mot tredje land. Det andra stadiet är tullunion som 

är ett frihandelsområde som har tagit integrationen till en djupare nivå genom att introducera 

en gemensam yttre handelspolitik. Nästa stadium är gemensam marknad där länderna inför, 

förutom gemensam handelspolitik, gemensam policy för produktregler samt fri rörelse för 

produkter, tjänster, kapital och arbete. Det fjärde steget är ekonomisk- och monetär union 

vilket förutom gemensam marknad innebär gemensam valuta. Det sista och femte stadiet av 

ekonomisk integration är komplett integration. Nu har de integrerade länderna ingen, eller 

mycket liten, kontroll över ekonomisk politik vilket betyder fullständig ekonomisk union och 

därtill även harmonisering av skatte- och socialpolitik. Detta medför också skapande av en 

supranationell myndighet med beslutsrätt över det integrerade området.12 Till detta kan det 

även läggas till preferenshandelsområde (PTA) som är lägre ner på integrationsskalan än 

frihandelsområde. Detta innebär att ett antal länder går samman och ger preferensbehandling, 

till exempel lägre tull, på vissa produkter men inte alla.13 

                                                
9 Viner (1950) s. 44 
10 Hoekman och Kostecki (2001) s. 349 
11 Senior Nello (2005) s. 103-104 
12 Balassa (1961) s. 2 
13 Panagariya (1999) s. 478 
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2.1 Regional integration 

Syftet bakom regional ekonomisk integration kan vara både ekonomiskt och politiskt. 

Politiska skäl kan till exempel vara en önskan om ökad stabilitet och förbättrat samarbete 

mellan integrerade länder. Integration kan även leda till ökad förhandlingsstyrka i 

internationella sammanhang och kan ses som en försäkran att handels- och andra reformer 

kommer att genomföras. Ur en ekonomisk synvinkel leder integration till förbättrad 

resursallokering genom specialisering, bättre utnyttjande av skalfördelar och ökad konkurrens. 

Detta leder i sin tur till högre välfärd.14 Integration kan också vara ett sätt att öka inflödet av 

investeringar, både från de integrerade länderna och från dem som står utanför, när 

marknaden utvidgas och snedvridningar minskar. Till sist, kan integration även fungera som 

försäkring mot framtida ekonomiska chocker som makroekonomisk instabilitet, terms of trade 

chocker och handelskrig.15   

 

Enligt WTO:s grundprinciper har länder inte rätt att ge olika handelspreferenser till olika 

länder. Detta kallas MFN-principen (Most Favoured Nation) och innebär att de regler som 

gäller det mest gynnade landet ska gälla alla länder. Det finns dock undantag för 

frihandelsavtal och tullunioner i General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), vilket är 

avtalet inom WTO som reglerar varuhandel. För att ett PTA ska vara lagligt måste det 

anmälas till WTO samt uppfylla följande kriterier i artikel XXIV i GATT: handelshinder mot 

icke-medlemsländer får inte vara högre eller mer restriktiva efter än före bildandet av 

frihandelsområdet eller tullunionen och handelshinder ska avskaffas på ”substantially all 

trade” mellan medlemsländerna i preferenshandelsområdet.16 

 

Regional integration i sig är inget nytt fenomen utan har funnits i hundratals år. Tyska 

Zollverein kan fungera som historiskt exempel medan EU och NAFTA är bland de mest 

kända exemplen idag. Även om regional integration är en gammal företeelse har antalet 

regionala sammanslutningar i världen ökat explosionsartat de senaste 15 åren. År 2005 var 

endast ett av WTO:s medlemsländer, Mongoliet, inte medlem i ett PTA.17 Idag har drygt 400 

olika PTA anmälts till WTO.18 Denna ökning har lett till en debatt om huruvida PTAs 

                                                
14  Hoekman och Kostecki (2001) s. 26 
15 Världsbanken (2007) s. 11 
16 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV  
17 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey1_e.htm  
18 http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm  
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verkligen leder till en ökad liberalisering av världshandeln eller om de snarare delar in världen 

i olika protektionistiska block. Å ena sidan kan PTAs antas få en större handelsalstrande än 

handelsomfördelande effekt på grund av att områdena snarare cementerar existerande 

handelsmönster än skapar nya. De kan även underlätta multilaterala 

liberaliseringsförhandlingar inom WTO när antalet förhandlande parter blir färre.19 Å andra 

sidan kan PTAs bli en arena för inhemska lobbykrafter som gärna använder avtalen som 

protektionistiska verktyg och avtalen kan också ta resurser från de multilaterala 

förhandlingarna som därför riskerar att stagnera.20 Möjligen kan PTAs också ses som ett 

nödvändigt ont. Gary Hufbauer ser dem som “a step towards recognizing the political reality” 

och tills politiker börjar använda det multilateral systemet som det är tänkt är dessa avtal den 

bästa lösningen.21 

 

En konsekvens av regional integration är att ursprungsregler har blivit en viktig del av PTAs. 

Ursprungsregler kan vara av både icke-preferentiell och preferentiell karaktär. Icke-

preferentiella ursprungsregler används för att bestämma var en produkt är producerad. De 

skiljer inhemsk produktion från utländsk så att till exempel ursprungsmärkning och 

säkerhetsregler kan tillämpas. Preferentiella ursprungsregler definierar däremot en regel för 

när ett importland anser att en importerad produkt har sitt ursprung i ett land som åtnjuter 

preferensbehandling beträffande tillgång till importlandets marknad.22 Dessa preferentiella 

ursprungsregler används i PTAs för att veta om export mellan medlemsländer ska få 

preferensbenhandling eller inte. Ursprungsregler har en extra viktig roll i frihandelsavtal där 

de används för att undvika handelskrökning. Handelskrökning inträffar när produkter från 

icke-medlemmar transporteras genom ett transitland, en FTA-medlem med låga yttre tullar, 

till en medlem med högre tullar.23 Detta problem finns inte i tullunioner i och med att det då 

finns en gemensam yttre tull som gör handelskrökning omöjlig.  

 

Ursprungsregelverken är ofta komplicerade och inte sällan längre än själva frihandelsavtalet i 

sig. För att få ursprungsmärkning krävs det att produkten ska vara fullständigt framställd eller 

substantiellt förändrad i exportlandet. Detta kan kombineras med kumulationsregler som ger 

producenter rätt att använda insatsprodukter från vissa länder utan att förlora preferensstatus. 

                                                
19 Summers (1991) s. 300-301 
20 Panagariya (1999) s. 494-495 
21 http://www.wto.org/english/forums_e/debates_e/debate3_e.htm  
22 Estevadeordal (2003) s. 1 
23 Krishna (2005) s. 3 
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Kumulationen kan vara bilateral mellan medlemsländer, diagonal mellan länder som 

sammanlänkas genom samma preferentiella ursprungsregler eller full vilken är den minst 

restriktiva formen då ursprunget av insatsvarorna i stort sätt inte spelar roll.24 Detta får som 

effekt att ursprungsregler snedvrider handel både mellan FTA-medlemmar och mellan 

medlemmar och resten av världen. För att uppfylla ursprungsreglerna måste företag ofta byta 

leverantörer från extra-FTA till intra-FTA även om detta leder till dyrare insatsvaror.25 I och 

med denna handelsomfördelande effekt har FTAs, som tidigare sågs som mindre 

handelsomfördelande än tullunioner, börjat ses i nytt ljus.26 

 

2.2. Syd-Syd integration 

Traditionellt har regional integration framförallt skett mellan rika länder. Detta har dock 

ändrats och idag har även fattiga länder börjat intressera sig för regional integration. Att 

uppmuntra handel och export ses även som en möjlig utvecklingsstrategi, särskilt efter 

framgångar i Östasiatiska ekonomier som Taiwan och Sydkorea. Istället för att öppna en 

ekonomi fullständigt mot omvärlden eller att integrera Nord med Syd har integration mellan 

fattiga länder vuxit fram som en alternativ väg. Integration mellan länder på samma 

utvecklingsnivå har, som tidigare nämnts, en större möjlighet för handelsalstring.  

 

Syd-Syd integration gör det möjligt för utvecklingsländer att ta del av en större marknad 

samtidigt som en del handelshinder finns kvar som skydd mot länder på en annan 

utvecklingsnivå. Istället för att varje enskilt land försöker bygga upp en industri i ett land med 

begränsad marknad kan länder tillsammans dela på produktion genom specialisering och 

bättre utnyttjande av skalfördelar. Denna industrialiseringsprocess kan sedan utmynna i 

ekonomisk tillväxt och utveckling. Tidigare har försök gjorts att genom importsubstitution 

bygga upp inhemsk industri i enskilda utvecklingsländer. Importsubstitution innebär att man 

ersätter import med inhemsk produktion. Höga tullmurar byggs upp för att skydda inhemsk 

industri från konkurrens. Detta gav inte bra resultat i och med att de inhemska marknaderna 

generellt sett var för små och för att bristen på konkurrens från omvärlden gjorde att industrin 

blev ineffektiv.27   

 

                                                
24 Estevadeordal (2003) s. 4 
25 Augier, Gasiorek och Lai-Tong (2005) s. 579-580 
26 Krueger (1993) s. 2 
27 Todaro och Smith (2006) s. 646 
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För att Syd-Syd integration ska fungera är framförallt den positiva integrationen viktig. Att 

bygga fungerande institutioner är ofta betydligt viktigare i integration mellan fattiga länder än 

mellan rika. Rika länder tenderar att på förhand ha huvudparten av institutionerna och 

regelverken som är nödvändiga för en lyckad integrationsprocess.28 

 

Det har även framförts kritik mot den ökande Syd-Syd integrationen. Schiff och Winters 

menar till exempel att Nord-Syd integration innebär större vinster för Syd än Syd-Syd 

integration. Detta beror på att Syd då skulle få bättre tillgång till marknader i Nord som i regel 

är större än marknaderna i Syd.29 Detta ger också mer utrymme för utnyttjande av skalfördelar 

än vid Syd-Syd integration i och med den större marknaden. Det kan även vara svårt att 

utnyttja skalfördelar vid Syd-Syd integration för att konkurrensen inte är tillräckligt hård, det 

är inte säkert att andra fattiga länder är mer effektiva än hemlandet.30 En annan fördel med 

Nord-Syd integration är att insatsvaror från Nord skulle bli billigare vilket skulle gynna Syds 

industri.31 Utvecklingsländer är generellt sett inte heller naturliga handelspartners. Som 

exempel kan nämnas att år 2001 kom endast 9% av afrikansk import från Afrika. 

Låginkomstländer har ofta liknande struktur och liknande faktortillgångar vilket gör att 

incitamenten för interhandel, handel med olika produkter, är färre än för mer olika länder. Det 

finns därför ofta en hög risk för handelsomfördelning och begränsat utrymme för 

handelsalstring.32 Empirin ger inte heller tydliga besked om att regional integration faktiskt 

leder till ekonomisk tillväxt och det är än mer tveksamt i fallet Syd-Syd integration.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Todaro och Smith (2006) s. 647 
29 Schiff och Winters (1998) s. 182 
30 Mayda och Steinberg (2007) s. 7 
31  Schiff och Winters (1998) s. 182 
32 Mayda och Steinberg (2007) s. 7 
33 Schiff och Winters (1998) s. 184 
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3. Afrika och regional integration 
 

 

 

Afrika är en kontinent som förknippas med misär och sjukdom snarare än handel och 

ekonomisk tillväxt. Det är en kontinent som aldrig riktigt har blivit en del av världsekonomin 

och som snarare har blivit än mer marginaliserad med tiden. Trots att den globala fattigdomen 

ständigt sjunker, har fattigdomstalen varit konstanta i Afrika eller till och med ökat något 

söder om Sahara.34 Tillväxttakten har varit mycket volatil och påverkats negativt av 

korruption, politisk instabilitet samt brist på institutioner och infrastruktur. Afrika har varit 

den bortglömda kontinenten med svältande barn, inbördeskrig och AIDS. Men de sista åren 

har något hänt. Från mitten av 1990-talet har Afrika börjat komma på fötter igen och man har 

kunnat ta igen en del som förlorades under importsubstitutionseran och skuldkrisen. Resten av 

världen har fått ett ökat intresse för Afrika och framförallt för dess outnyttjade 

råvaruresurser.35 Den ekonomiska tillväxten har blivit både snabbare och mer stabil och för 

första gången på över trettio år växer Afrika tillsammans med resten av världen. 

Genomsnittlig tillväxt söder om Sahara var 5,4% både för 2005 och 2006. För 2007 

uppskattas tillväxttakten till 5,3% och prognosen för i år hamnar på 5,4%. 36 

 

Denna tillväxt drivs delvis av mineral- och oljeexport, just oljeexporten har upplevt den mest 

dramatiska ökningen, och ökande råvarupriser men även icke-mineralländer i södra Afrika har 

haft en positiv utveckling. Detta mycket tack vare förbättrad ekonomisk politik och bättre 

samhällsstyrning.37 Andra produkter, förutom olja och mineraler, som har haft en positiv 

utveckling är till exempel kaffe och textil. Så många som 38 länder ökade sin export mellan 

2004 och 2005 vilket ledde till att Afrikas totala export på ett år gick från 182 miljarder US$ 

till 230 miljarder US$.38 De länder som har vuxit mest ekonomiskt och sett ökningar i sin 

export är också de som är mest integrerade i världsekonomin. Dessa länder har även högre 

investeringar och produktivitet samt bättre institutioner.39 Handel och regional integration har 

därmed blivit viktigare även i Afrika och denna integration blir gradvis allt djupare. 

                                                
34 Fischer (2003) s. 8 
35 COMESA (2007a) s. 4 
36 Världsbanken (2008) s. 1 
37 Världsbanken (2008) s. 1 
38 Världsbanken (2008) s. 3 
39 Världsbanken (2008) s. 2 
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3.1. Regional integration i Afrika  

Regional integration i Afrika uppvisar samma mönster som i övriga världen. Det är inget nytt 

fenomen men samarbeten över nationsgränserna har ökat markant de senaste 15 åren. Ända 

sedan slutet på kolonialtiden har det funnits en vision om en afrikansk gemensam marknad 

genom regional integration. År 1963 skrevs fördraget som skapade Organization for African 

Unity (OAU) under av 32 afrikanska länder. Syftet var förbättrat samarbete och ekonomisk 

utveckling som skulle leda till en ekonomisk union. Ytterligare 21 stater har sedan dess gått 

med i OAU och organisationen har för övrigt också hunnit transformera sig till Afrikanska 

Unionen (AU) år 2002. 40 

 

Arbetet med ekonomisk integration togs på allvar under 1970-talet och år 1980 antogs Lagos 

Plan of Action som ett första steg mot ökad afrikansk integration på ett OAU-toppmöte. När 

sedan Abuja-avtalet som etablerade African Economic Community (AEC) antogs tio år 

senare, år 1991, började målet om ekonomisk integration på den afrikanska kontinenten bli 

mer än en avlägsen dröm.41  

 

Abuja-avtalet lade grunden för implementeringen av den afrikanska integrationsprocessen. 

Integrationen skulle ske underifrån i sub-regioner (östra och södra, centrala, västra samt norra 

Afrika) som FN:s ekonomiska kommission för Afrika (ECA) hade rekommenderat redan 

under självständighetstiden. Dessa regioner skulle sedan enas för att bilda en gemensam 

marknad för hela Afrika. Preferenshandelsavtal hade börjat växa fram redan under 1980-talet 

efter Lagos Plan of Action så Abuja-avtalet var en naturlig fortsättning på det påbörjade 

arbetet. Några exempel på regionala sammanslutningar i Afrika är Economic Community of 

West African States (ECOWAS), Southern African Development Community (SADC), 

Economic Community of Central African States (ECCAS) och Common Market for Eastern 

and Southern Africa (COMESA).42 Idag finns det drygt 30 olika preferenshandelsavtal i 

Afrika vilket har lett till att ett genomsnittligt land är medlem i fyra olika sammanslutningar.43 

Hädanefter läggs fokus på COMESA. 

 

                                                
40 Jakobeit, Hartzenberg och Charalambides (2005) s. 5 
41 Jakobeit, Hartzenberg och Charalambides (2005) s. 5 
42 Musila Wanjala (2005) s. 120 
43 Yang och Gupta (2007) s. 4 
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3.2 COMESA 

COMESA är idag Afrikas största grupp med inriktning på ekonomisk integration med en total 

landarea på 12 miljoner km2, 19 medlemsländer och en befolkning på drygt 389 miljoner. 

COMESA:s nuvarande medlemmar är: Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Djibouti, 

Egypten, Eritrea, Etiopien, Kenya, Komorerna, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mauritius, 

Rwanda, Seychellerna, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Tidigare var 

också Angola, Lesotho, Moçambique, Namibia och Tanzania medlemmar. 

Sammanslutningens historia sträcker sig bak till 1965 när ECA kallade till en 

ministerkonferens och rekommenderade att södra och östra Afrika skulle ingå ekonomiskt 

samarbete genom bildandet av Economic Community of Eastern and Central African States. 

Efter många år av förhandlingar kunde man vid ett annat ministermöte i Lusaka, Zambia, år 

1978 anta "Lusaka Declaration of Intent and Commitment to the Establishment of a 

Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa" och enas om tillsättande av en grupp 

som skulle utforma ett avtal för ett PTA. Tre år senare, 1981, kunde sedan fördraget som 

etablerade preferenshandelsområdet skrivas under. Detta avtal trädde ikraft 1982 efter att 7 

länder hade ratificerat det. Östra och södra Afrika hade efter många års arbete tagit de första 

stegen mot en integrerad ekonomi. 44  

 

Den övergripande målsättningen med integrationen var från början att man med tiden skulle 

uppnå komplett integration via frihandelsområde, tullunion, gemensam marknad och 

ekonomisk union. I linje med detta mål gick samarbetet vidare när avtalet för gemensam 

marknad i östra och södra Afrika (COMESA) undertecknades den 5 november 1993 i 

Kampala, Uganda, och ratificerades ett år senare i Lilongwe, Malawi.45 I en värld där stora 

handelsblock blir alltmer dominerande innebär COMESA en möjlighet för länderna som 

individuellt är för små för att utnyttja skalfördelar i produktionen och marknadsföringen av 

sina produkter. Genom samarbete ska COMESA bli en ekonomisk union och internationellt 

konkurrenskraftig region med hög ekonomisk tillväxt där varor, tjänster, kapital och personer 

åtnjuter fri rörlighet.46   

 

 

                                                
44 http://www.comesa.int/about/vision/vision_chapter_1/view    
45 http://www.comesa.int/about/vision/vision_chapter_1/view    
46 http://www.comesa.int/about/vision/vision_chapter_6/view    
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3.2.1.        Avtalet och integrationsprocessen 

De överordnade målen med COMESA:s integration är att uppnå uthållig tillväxt och 

utveckling för medlemsländerna så att befolkningen kan få en ökad levnadsstandard enligt 

avtalets artikel 3.  Detta ska uppnås genom att öka inhemska och utländska investeringar, 

utöka satsningar på forskning och utveckling, förbättra samarbete för fred och säkerhet samt 

förbättra relationerna mellan medlemsländerna och resten av världen. COMESA ska också 

fungera som ett steg mot afrikansk integration genom AEC och AU.47  

 

Avtalet innebär att undertecknare gradvis fördjupar sin integration. Först ska alla inbördes 

tullar och avgifter med liknande effekt avskaffas till år 2000 så att ett frihandelsområde 

skapas.48 Nästa steg är en tullunion med gemensam yttre tullsats där samtliga tariffära och 

icke-tariffära handelshinder är avskaffade. Denna tullunion ska introduceras 10 år efter 

ikraftträdandet av avtalet. Regler och standards ska harmoniseras, ursprungsregler tillämpas 

(se nedan) och transportmöjligheter förbättras. Vidare ska medlemsländerna samarbeta i 

monetära frågor för att sedan kunna bilda en ekonomisk union. Den makroekonomiska 

strukturen ska således också harmoniseras och hinder som hejdar fri rörlighet för kapital samt 

tjänster ska avskaffas. Även inom sektorer som transport, sociala frågor och jordbruk ska 

integration ske.49 Hela denna integrationsprocess ska drivas av principer som baseras på fred, 

jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokrati.50 

 

Till avtalet om COMESA finns också ett protokoll som enbart rör ursprungsregler. För att en 

vara ska få ursprungsbeteckning måste den antingen vara fullständigt framställd i något av 

medlemsländerna, det vill säga vara en råvara eller en produkt framställd av endast råvaror, 

eller vara substantiellt förändrad. Substantiellt förändrad kan i det här fallet betyda tre olika 

saker: produktionen inom COMESA måste tillföra ett värde av minst 35% (25% i fall då 

varan i fråga anses särskilt viktig för ekonomisk utveckling), insatsvarorna till slutprodukten 

får högst ha ett värde av 60% av slutprodukten eller måste varan exporteras under en annan 

tullrubrik än den importerades. 51 

 

                                                
47 COMESA Treaty, artikel 3 
48 COMESA Treaty, artikel 46 
49 COMESA Treaty, artikel 4, artikel 45 
50 COMESA Treaty, artikel 6 
51 COMESA Protocol on the Rules of Origin, rule 2 
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Trots problem med avskaffningstakten av de inbördes tullarna, på grund av rädsla för 

förlorade tullintäkter och brist på skydd för inhemsk industri, introducerades ett 

frihandelsavtal den 31 oktober år 2000 mellan nio av COMESA:s medlemsländer vilka var 

Djibouti, Egypten, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sudan, Zambia och Zimbabwe.52 

Redan 1984, i och med PTA:t, hade handelshindren mellan länderna gradvis börjat avskaffas 

och 1992 antogs ett tullreduceringsprogram som förberedelse inför frihandelsavtalet. År 1993 

var reduceringen 60% på handel inom COMESA vilket sedan följdes av 70% år 1994, 80% år 

1996, 90% år 1998 och slutligen 100% år 2000.53 Burundi och Rwanda anslöt sig sedan till 

frihandelsområdet den 1 januari 2004. Även Komorerna och Libyen gick därpå med år 2006. 

De COMESA-medlemmar som ännu inte tar del av frihandelsavtalet har rätt till 

preferensbehandling av FTA-medlemmarna. Denna preferensbenhandling baseras på 

storleken av tulleftergifter länderna i fråga har gjort men ett minimum ligger på 60%. 

Demokratiska Republiken Kongo är den enda icke-FTA-medlemmen som saknar 

preferensbehandling beroende på att inga tulleftergifter har gjorts.54 

 

Som nämnts ovan skulle nästa steg i integrationsprocessen, tullunionen, lanseras tio år efter 

COMESA-avtalets ikraftträdande. Det betyder att tullunionen skulle ha lanserats år 2004. 

Detta var en alltför snäv tidsmarginal och implementeringen av en gemensam yttre tull sköts 

upp till december i år, 2008. Överenskommelser om yttre tull har nåtts om kapitalvaror (0%), 

råvaror (5%), insatsvaror (15%) och slutprodukter (30%).55 En gemensam tullnomenklatur 

baserad på Harmonized System 2002 har också utvecklats och antagits. Även ett gemensamt 

värderingssystem är på gång. Femton medlemmar har redan antagit WTO Valuation 

Agreement och de fyra resterande genomför förberedelser för att anta samma system. Vidare 

har COMESA Customs Management Act införts som anger regler för administrativa 

tullförfaranden.56 

 

Fullbordandet av integrationsprocessen ska sedan avlutas med en gemensam marknad år 2014 

och en ekonomisk union 2025.57 Målet är att COMESA år 2025 ska vara en ekonomisk union 

där alla hinder (tariffära, icke-tariffära eller andra) som stoppar fri rörlighet för varor, tjänster, 

kapital och personer är borttagna. COMESA ska samma år vara redo för att integreras med 

                                                
52 Musila Wanjala (2005) s. 121 
53 http://www.comesa.int/comesa/about/vision/vision_chapter_6/en/view   
54 http://www.comesa.int/trade/Folder.2005-09-06.3314/Part%20III%20The%20FTA/en/view   
55 Mambara (2007) s. 4 
56 http://www.comesa.int/trade/Folder.2004-04-19.2132/MS-Office-Document.2005-05-15.2735/view  
57 Mambara (2007) s. 10 
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andra regionala sammanslutningar i AEC. Ytterligare mål för 2025 är att varor och tjänster 

från COMESA ska ha tagit sig ut på världsmarknaden samt att konkurrenskraftiga priser och 

kvalitetsstandards är uppnådda.58 

 

 

Figur 3.1 - COMESA:s planerade utveckling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid undersökning av COMESA-ländernas utveckling av genomsnittliga applicerade tullar 

märks en tydlig liberaliseringstrend de senaste 10 åren. Detta var väntat med tanke på att 

COMESA har antagit ett frihandelsavtal under den undersökta perioden vilket borde ha 

påverkat de genomsnittliga tullarna. Flera länder har gått från tvåsiffriga tullar år 1998, innan 

frihandelsavtalet, till ensiffriga år 2006, året med mest aktuell data. Libyen har exempelvis 

avskaffat sina tullar helt från att ha legat på över 20% för 10 år sedan. Även Mauritius, 

Eritrea, Seychellerna och Burundi har genomfört kraftiga sänkningar. Det finns även ett fåtal 

                                                
58 COMESA (2006), s.12 
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länder som har valt att gå mot strömmen och ökat tulltrycket under de senaste åren. Mest 

utmärkande i den här gruppen är Madagaskar som har fördubblat sin genomsnittliga tull på 8 

år.  

 
Tabell 3.1 - Utveckling av genomsnittliga applicerade tullar 
 1998 2002 2006 
Burundi 41,0 21,9 14,6 
D.R. Kongo 14,0 15,6 13,1 
Djibouti 31,0 30,9 30,2 
Egypten 19,4 19,0 12,3 
Eritrea  26,0 9,0 9,0**  
Etiopien 21,5 19,7 16,4 
Kenya 19,9 16,8 11,9 
Komorerna  32,0 38,9 38,9**  
Libyen 21,5 20,3 0,0 
Madagaskar 6,6 5,5 13,3 
Malawi 19,4 12,9* 12,9 
Mauritius 31,1 23,7 4,2 
Rwanda 20,0 9,9 19,7 
Seychellerna 25,0 27,3* 6,3 
Sudan 28,0 21,5 17,1 
Swaziland 15,1 6,8 10,3 
Uganda 10,0 7,8 12,0 
Zambia 13,6 13,2 14,6***  
Zimbabwe 20,1 17,7 15,9****  
Källa: Världsbanken 

Kursiverade siffror betyder att ingen data fanns tillgänglig för landet i fråga under det aktuella året. Data har då 

använts från ett intilliggande år i mån av tillgänglighet. Stjärnor markerar från vilket år datan är hämtad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = 2001 
** = 2003 

*** = 2005 
**** = 2004 
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4. Handelseffekter 
 
 

Det omfattande arbetet med att integrera östra och södra Afrika inom COMESA har gått 

relativt fort efter initialiseringsprocessens mer stapplande steg. Frågan är nu vilka effekter 

som kan påvisas av detta projekt. Detta kapitel kommer att redovisa och analysera 

handelsstatistik för medlemsländerna totalt och individuellt. Först studeras handelsalstring 

intra-COMESA för att sedan vända fokus mot integrationens påverkan av tredje land. Det 

undersöks också vilka länder samt produkter som ligger bakom handelseffekterna. 

 

4.1.  Handelsalstring intra-COMESA 

Teorin spår statiska effekter i form av handelsalstring och handelsomfördelning av regional 

integration. Hur ser utvecklingen ut inom COMESA? Har integrationen lett till 

handelsalstring? 

 

Export- och importdata har undersökts för åren 1995 till 2005 för att se huruvida 

frihandelsavtalet har påverkat exportmönstret inom COMESA. Data har delats in i tre 

grupper: COMESA totalt, frihandelsområdesmedlemmar, samt länder som står utanför 

frihandelsområdet. En tydlig brytpunkt ses runt år 2000, året för frihandelsavtalets 

ikraftträdande, för både export och import.  

 

Figur 4.1 - Export intra-COMESA 
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Figur 4.2 - Import c.i.f. intra-COMESA 
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Både export och import uppvisar samma mönster enligt figur 4.1 och figur 4.2. En svag 

ökning under 1996-1997 leder vidare till en tydlig minskning av export- och importvolymer 

år 1998-1999. Under 2000-talet har sedan exporten och importen ökat kraftigt. Exporten intra-

COMESA har fördubblats på tio år från 1367 miljoner US$ år 1995 till 2991 miljoner US$ år 

2005. Importen uppvisar liknande siffror men ökningen är där något kraftigare, från 1363 

miljoner US$ år 1995 till 3305 miljoner US$ år 2005. Trots denna kraftiga ökning av 

exportvolymen har andelen export intra-COMESA av total export minskat från 6,1% till 4,7% 

under de tio åren. Andelen import intra-COMESA av total import ökar marginellt från 4,2% 

år 1995 till 4,3% år 2005.59 Detta kan bero på ökad handel med omvärlden. Att ökningen ser 

så kraftig ut för de länder som ingår i frihandelsområdet beror främst på att majoriteten av 

medlemmarna ingår i området. Se nedan för mer information om individuella länders 

handelsutveckling. Tecken på handelsalstring finns, om än en begränsad sådan med tanke på 

att andelen handel intra-COMESA inte har ökat i samma takt som handelsvolymerna i 

absoluta tal. 

 

4.1.1.  Handelsalstring för individuella länder 

Den nyss påvisade handelsaltringen väcker frågan om en majoritet av medlemsländerna har 

haft en positiv handelsutveckling under 2000-talet eller om ett fåtal länder driver 

utvecklingen. Det är även intressant att jämföra hur länder som är medlemmar i 

frihandelsavtalet har påverkats i kontrast till dem som har valt att stå utanför.  

                                                
59 DOTS och författarens beräkningar 
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Data för varje enskilt land redovisas här tillsammans med beräkningar av landets andel export 

respektive import intra-COMESA i tabell 4.1 och tabell 4.2. Länderna är rankade efter hur 

dessa andelar såg ut år 2005, från lägst till högst. Om landets namn är kursiverat innebär detta 

att landet ifråga är medlem i frihandelsområdet. Först redovisas uppgifter för exporten som 

sedan följs av importdata. 

 
Tabell 4.1 - Export intra-COMESA 
 Miljoner US$  % av total export  
 1995 2000 2005 1995 2000 2005 
Eritrea i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
Swaziland i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
Libyen 304 7 95 3,6 0,05 0,3 
Komorerna 0,1 0,02 0,2 0,8 0,2 0,9 
Madagaskar 22 22 20 6,4 2,7 2,0 
Rwanda 1 3 4 2,0 2,6 2,6 
Sudan 9 39 140 1,6 2,4 2,9 
D.R. Kongo 13 19 50 0,9 1,4 3,6 
Egypten 84 129 561 2,4 1,8 3,6 
Seychellerna 0,2 2 18 0,9 1,7 4,1 
Burundi 9 8 5 8,2 16,7 5,7 
Mauritius 55 96 145 3,6 6,4 7,2 
Zimbabwe 185 177 184 9,7 5,4 10,2 
Etiopien 43 59 90 10,0 13,4 11,5 
Malawi 16 20 81 3,8 5,1 13,0 
Zambia 73 95 256 7,4 12,6 13,9 
Djibouti 26 21 60 27,1 10,6 21,7 
Uganda 10 88 218 1,9 22,0 27,9 
Kenya 517 598 1065 28,3 34 30,9 
Totalt 1367 1383 2991 6,1 4,3 4,7 
Källa: DOTS    i.u. = ingen uppgift 

 

Genom att först undersöka ländernas exportutveckling i absoluta tal ses att alla länder utom 

Burundi, Libyen, Madagaskar och Zimbabwe uppvisar kraftiga ökningar. Av dessa fyra är det 

endast Burundi och Libyen som har tydliga minskningar i exporten till medlemsländerna 

medan Madagaskar och Zimbabwe ligger på ungefär samma exportvolymer under perioden 

1995-2005. Störst relativa ökningar hittas hos Seychellerna, Uganda och Sudan. Kenya 

utmärker sig också med kraftiga ökningar och framförallt för att landet svarar för 36% av 

exporten intra-COMESA år 2005. Som figur 4.1 även visade, inträffade den stora 

exportökningen för majoriteten av länderna mellan 2000 och 2005. Ingen skillnad i ökad eller 

minskad export kan ses mellan länder som tillhör frihandelsområdet och de som har valt att 

stå utanför. Länderna som valt att stå utanför, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, 

Seychellerna och Uganda (data saknas för Eritrea och Swaziland), uppvisar istället minst lika 
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kraftiga ökningar i intra-COMESA-export som de andra länderna. Som procent av total export 

för enskilda länder hittas minskningar hos Burundi, Djibouti, Libyen samt Madagaskar. Även 

om de andra länderna har ökat sin andel export intra-COMESA minskar, som sagt, ändå den 

totala andelen från 6,1 % år 1995 till 4,7 % år 2005. 

 

När det gäller importen uppvisar alla länder individuellt ökningar i absoluta tal för intra-

COMESA-import vilket kan ses i tabell 4.2. Störst relativ ökning hittas i Kenya, Madagaskar  

 

Tabell 4.2 - Import c.i.f. intra-COMESA 
 Miljoner US$  % av total export  
 1995 2000 2005 1995 2000 2005 
Eritrea i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
Swaziland i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
Libyen 67 58 97 1,3 1,4 1,1 
Egypten 239 249 454 2,0 1,3 1,4 
Mauritius 54 57 74 2,7 2,7 2,3 
Kenya 26 56 228 0,8 1,7 3,0 
Seychellerna 10 13 23 4,1 3,9 3,0 
Etiopien 70 59 189 6,1 4,8 4,6 
Zimbabwe 40 65 127 1,5 3,6 5,2 
Djibouti 45 63 70 10,2 10,3 5,7 
Sudan 270 71 474 21,4 4,9 7,1 
Zambia 73 86 197 9,3 7,8 7,7 
Madagaskar 4 15 166 0,8 2,0 8,7 
D.R. Kongo 86 65 255 6,3 9,7 15,7 
Malawi 50 119 135 9,9 21,2 17,8 
Burundi 25 18 52 10,8 12,5 19,7 
Komererna 10 13 32 6,5 18,5 24,0 
Rwanda 45 74 169 15,9 29,4 31,5 
Uganda 315 312 565 36,1 32,7 34,4 
Totalt 1428 1394 3305 4,2 3,4 4,3 
Källa: DOTS    i.u. =ingen uppgift 

 

och Komorerna. Det är inget land som utmärker sig och dominerar importen som Kenya 

gjorde för exporten. Det enskilda landet som har högst siffra i absoluta tal är Uganda vilket 

innebär 17% av importen intra-COMESA. Ett antal länder (Etiopien, Libyen, Mauritius, 

Seychellerna, Uganda och Zambia) har små minskningar i andelen COMESA-import medan 

Djibouti, Egypten samt Sudan är de enda länderna där större andelsminskningar kan ses. De 

länder som står utanför frihandelsområdet har blandade resultat och ingen slutsats kan dras 

om att det skulle vara sämre eller bättre att stå utanför. Etiopen, Seychellerna och Uganda har 
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minskat sin andel COMESA-import något men Demokratiska Republiken Kongo har å andra 

sidan ökat sin andel markant. Data saknas fortfarande för Eritrea och Swaziland.  

Den ökade handeln intra-COMESA drivs alltså inte av några få enskilda länder utan en 

majoritet visar upp en tydlig positiv trend med kraftiga ökningar i såväl absoluta tal som 

andelar av total export respektive import. I och med detta finns tecken på en jämnt fördelad 

handelsalstring.  

 

4.2. Handelsalstring extra-COMESA 

Regional integration påverkar också ofta tredje land. Handelsalstring inom det integrerade 

området kan leda till handelsomfördelning mot tredje land enligt teorin. Att den totala andelen 

export respektive import intra-COMESA inte har ökat trots fördubbling av export- och 

importvolymerna i absoluta tal kan däremot tyda på handelsalstring även mot tredje land. 

Enligt figur 4.3 har både export och import till/från tredje land ökat kraftigt, särskilt efter 

frihandelsområdets ikraftträdande år 2000 vilket vid en första anblick verkar mycket positivt. 

Exporten har gått från 21873 miljoner US$ år 1995 till 62999 miljoner US$ år 2005 medan 

importen har ökat från 32723 miljoner US$ år 1995 till 76619 miljoner US$ år 2005. 

 

När data sedan undersöks för individuella länder kommer däremot en annan bild fram, se 

tabell 4.3 och tabell 4.4. Det anmärkningsvärda är att de stora ökningarna framförallt hittas 

hos tre länder: Egypten, Libyen och Sudan. Det är också dessa länder som dominerar exporten 

totalt och även importen, om än till en mindre utsträckning. Tillsammans svarar Libyen, 

Egypten och Sudan för 77% av exporten från COMESA till tredje land och för 62% av 

importen från tredje land. Den förenande faktorn mellan dessa länder är olja. Dessa länders 

export består till stor del av olja. Libyens export bestod till 98% av bränsle- och 

gruvprodukter år 2006, Sudans till 78% och Egyptens till 54% samma år.60 Den positiva 

bilden av handeln med tredje land består alltså till stor del av oljeexport. Att ökningen är så 

kraftig just efter år 2000 kan också bero på att frihandelsområdets ikraftträdande även 

sammanföll med ökad global instabilitet efter 11 september år 2001. Detta fick ökande 

oljepriser som följd och som efter det har fortsatt att stiga. I och med att handelsstatistik 

redovisas i monetära värden har de stigande oljepriserna bidragit till de gravt uppåtlutande 

kurvorna. Men det är inte endast de oljeproducerande länderna som uppvisar ökningar. Även 

                                                
60 http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E   
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en majoritet av de andra länderna, som inte baserar sina ekonomier på olja, har ökat sin export 

och import, om än inte lika kraftigt.  

 

Figur 4.3 - COMESA:s export och import till tredje land 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: DOTS, UNCTAD och författarens beräkningar 
 
Tabell 4.3 - Export från COMESA till tredje land     Tabell 4.4 - Import till COMESA från tredje land  
Miljoner US$                Miljoner US$ 

Källa: DOTS och * från UNCTAD                     Källa: DOTS och * från UNCTAD 

För Eritrea och Swaziland redovisas total export och import på grund av att data saknas för handel med 

respektive COMESA-medlem. 

Burundi, Demokratiska Republiken Kongo och Eritrea uppvisar minskningar i export från 

1995 till 2005 medan endast Komorerna har upplevt minskningar när det gäller importen 

 1995 2000 2005 
Burundi 95 41 88 
D.R. Kongo 1520 1313 1321 
Djibouti 70 181 215 
Egypten 3357 6860 14940 
Eritrea* 81 19 11 
Etiopien 387 381 692 
Kenya 1309 1162 2377 
Komorerna 11 16 24 
Libyen 8206 12709 28905 
Madagaskar 320 784 986 
Malawi 405 361 545 
Mauritius 1484 1392 1860 
Rwanda 62 96 158 
Seychellerna 24 122 409 
Sudan 526 1582 4682 
Swaziland* 868 914 2016 
Uganda 519 312 563 
Zambia 913 662 1583 
Zimbabwe 1716 3104 1624 
Totalt 21873 32011 62999 

 1995 2000 2005 
Burundi 208 129 211 
D.R. Kongo 1265 604 1370 
Djibouti 396 551 1140 
Egypten 11500 21792 32587 
Eritrea* 454 423 562 
Etiopien 1083 1167 3892 
Kenya 3223 3197 7361 
Komererna 141 57 100 
Libyen 5080 3960 8632 
Madagaskar 521 719 1731 
Malawi 451 443 625 
Mauritius 1922 2032 3090 
Rwanda 239 177 368 
Seychellerna 231 325 744 
Sudan 992 1382 6197 
Swaziland* 1064 1144 2252 
Uganda 557 643 1079 
Zambia 709 1015 2364 
Zimbabwe 2687 1776 2314 
Totalt 32723 41536 76619 
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under samma period. Djibouti, Komorerna, Madagaskar, Rwanda, Seychellerna och 

Swaziland har alla mer än fördubblat sin export på tio år. För importen är det sju länder som 

har fördubblat sina volymer: Djibouti, Etiopien, Kenya, Madagaskar, Seychellerna, Swaziland 

samt Zambia. Förutom att oljeproducerande länder driver den totala handelsutvecklingen ser 

man också att länder med stor befolkning handlar mer än de med mindre befolkning, vilket 

var väntat. Det enda undantaget är Libyen men detta förklaras av oljeexporten. 

 

Att världen är mer intresserad av Afrika som handelspartner än tidigare verkar stämma enligt 

statistiken. COMESA verkar också vara på god väg att nå ut med sina produkter på 

världsmarknaden i större utsträckning än tidigare, som även är ett av de övergripande målen 

med det regionala samarbetet. Sänkning av tullar i kombination med ökad efterfrågan på 

råvaror har gjort att COMESA uppvisar en positiv handelstrend. Ökad regional integration har 

inte givit mindre handel med omvärlden vilket leder till att ingen slutsats om 

handelomfördelning kan dras.  

 

4.3. Vilka varor står bakom handelsalstringen intra-COMESA? 

Förutom att enskilda länder och handeln med tredje land kan snedvrida hypotesen om 

handelsalstring kan även enskilda produkter påverka resultatet kraftigt. Handelns 

produktsammansättning undersöks därför för att se vilka produkter som står bakom 

handelsalstringen inom COMESA. Denna undersökning kan också ge bättre klarhet i varför 

handelsalstringen hittills har varit begränsad. Datan till detta avsnitt är hämtad från UN 

Comtrade databas och produkterna är klassificerade enligt FN:s system SITC 3 rev. Först 

granskas exportsammansättningen för att sedan gå vidare till importen. 

 

Exporten inom COMESA domineras av jordbruksprodukter och olja, vilket redovisas i tabell 

4.5. Under de tio åren mellan 1995-2005 har ungefär samma produkter legat på topp 5 över 

mest exporterade produkter även om den mest exporterade produkten skiljer sig åt mellan 

åren. År 1995 var spannmål den mest exporterade produkten, år 2000 var det kaffe, te, kakao, 

kryddor medan petroleum var mest exporterad år 2005. Alla dessa tre produkter är däremot 

med på topp 5 under alla år. Störst förändring av just nämnda produkter uppvisar spannmål 

som faller från en förstaplats år 1995 till en femteplats år 2000 och 2005.  

Eteriska oljor, parfym, etc. är den enda nykomlingen på listan år 2000 och hamnar det året på 

en tredjeplats. Denna produktgrupp finns kvar även år 2005 men då på en fjärdeplats. Den 
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enda produkt som lämnar topp 5 under den undersökta perioden är textilgarn, tyg etc. som inte 

längre finns bland de mest exporterade produkterna år 2005. Även järn och stål lämnar listan 

år 2000 men endast tillfälligt då produktgruppen återkommer år 2005. 

 

 
Tabell 4.5 - Topp 5 Export intra-COMESA 

Källa: UN Comtrade 
 
Exportens värde ökar kraftigt mellan 1995 och 2005 och bekräftar den tidigare teorin om 

handelsalstring, även om ökande råvarupriser ska tas i beaktning. Ökningen gäller både de 

mest exporterade produkterna och övriga produkter. Den mest exporterade produktens värde 

uppgår exempelvis till 115 miljoner US$ år 1995 medan respektive produkts värde år 2005 är 

418 miljoner US$. Den mest exporterade produktens andel av total export intra-COMESA 

ökar också från 10% år 1995 till 15% år 2005. Tillsammans svarar dock de fem mest 

exporterade produkterna för ungefär samma andel av det totala värdet under åren, det vill säga 

43% år 1995, 41% år 2000 samt 41% år 2005. En svag tendens till ökad diversifiering kan 

därmed ses. 

 

Importen inom COMESA skiljer sig till viss del från exporten och domineras av metaller, 

jordbruksprodukter och olja, se tabell 4.6. Det är i stora drag samma produkter år 1995 och år 

2005 som svarar för huvuddelen av importen mellan medlemsländerna. Mest anmärkningsvärt 

är att den produkt som importerades mest år 2005, icke-järnhaltiga metaller, inte var med på 

topp 5 vare sig år 1995 eller år 2000. År 1995 är det istället järn och stål som innehar 

förstaplatsen medan petroleum övertar den år 2005.  

Förutom att icke-järnhaltiga metaller är ny på listan slår sig även tobak, tobaksmanufaktur in 

år 2005 men hamnar först på femte plats. Andra förändringar är att jordbruksprodukter verkar 

 1995  2000  2005  
 Produkt Värde i 

miljoner 
US$ 

Produkt Värde i 
miljoner 
US$ 

Produkt Värde i 
miljoner 
US$ 

1. Spannmål 115 (10%) Kaffe, te, kakao, 
kryddor 

170 (13%) Petroleum 418 (15%) 

2. Petroleum 112 (10%) Petroleum 103 (8%) Kaffe, te, kakao, 
kryddor 

296 (10%) 

3. Kaffe, te, 
kakao, kryddor 

101 (9%) Eteriska oljor, 
parfym, etc 

92 (7%) Järn och stål 161 (6%) 

4. Järn och stål 78 (7%) Textilgarn, tyg, 
etc 

90 (7%) Eteriska oljor, 
parfym etc 

155 (5%) 

5. Textilgarn, 
tyg, etc 

77 (7%) Spannmål 82 (6%) Spannmål 153 (5%) 

 övrigt 654 (57%) övrigt 760 (59%) övrigt 1655 (59%) 
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ha fått mindre betydelse under det undersökta decenniet i och med att kaffe, te, kakao och 

kryddor, som var den näst mest importerade produktgruppen både 1995 och 2000, samt 

spannmål har halkat av listan år 2005. Petroleum har å andra sidan blivit en viktigare 

varugrupp som går från en femteplats år 2005 till den mest importerade produkten år 2000 

och sedan till en andraplats år 2005. Det finns ingen produkt som totalt har dominerat 

importen under något år utan den mest importerade produktens värde har hela tiden legat runt 

20%, vilket är en högre siffra än för exporten, och den näst viktigaste varan har stadigt legat 

runt drygt 10%. Andelen mest importerade produkter har minskat marginellt. De fem mest 

importerade produkterna svarade för 49% av importvärdet år 1995, 50% år 2000 och 48% år 

2005. 

 

Genom att titta på importvärdena syns en tydlig ökande trend. Järn och stål var den mest 

importerade produkten år 1995 för 167 miljoner US$. År 2005 är icke-järnhaltiga metaller 

den mest importerade produkten till att värde av 702 miljoner US$. Här syns alltså igen 

handelsalstringen och den ökade importen intra-COMESA, även om det fortfarande finns en 

reservation för stigande råvarupriser under samma period.  

 

Handelsalstringen är därmed relativt jämn fördelad mellan produkter för både export och 

import. De produkter som uppvisar störst andelsökningar är icke-järnhaltiga metaller på 

importsidan och petroleum på exportsidan. 

 

Tabell 4.6 - Topp 5 Import intra-COMESA 

Källa: UN Comtrade 

 1995  2000  2005  
 Produkt Värde i 

miljoner 
US$ 

Produkt Värde i 
miljoner 
US$ 

Produkt Värde i 
miljoner 
US$ 

1. Järn och stål 167 (18%) Petroleum 211 (20%) Icke-järnhaltiga 
metaller 

702 (21%) 

2. Kaffe, te, 
kakao, kryddor 

92 (10%) Kaffe, te, kakao, 
kryddor 

137 (13%) Petroleum 364 (11%) 

3. Icke-
metalliska 
mineral-
manufakturer 

75 (8%) Textilgarn, tyg, 
etc 

73 (7%) Icke-metalliska 
mineralmanu-
fakturer 

236 (7%) 

4. Spannmål 67 (7%) Järn och stål 56 (5%) Järn och stål 176 (5%) 
5. Petroleum 54 (6%) Spannmål 54 (5%) Tobak, 

tobaksmanufaktur 
148 (4%) 

 övrigt 483 (51%) övrigt 526 (50%) övrigt 1746 (52%) 
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4.4. Varför begränsad handelsalstring? 

Resultaten ovan tyder på begränsad handelsalstring. Handeln inom COMESA har ökat 

kraftigt i absoluta tal men samtidigt har andelen export intra-COMESA minskat och andelen 

import intra-COMESA legat konstant under perioden 1995 till 2005. Även om oljeexporten 

tas i beaktning är handelsalstringen intra-COMESA relativt begränsad med tanke på de 

kraftiga handelsliberaliseringarna. En undran om varför handelsalstringen mot tredje land har 

varit större än intra-COMESA väcks därför. Varför har framgångarna intra-COMESA varit 

begränsade? 

 

4.4.1    Medlemmarnas karaktärsdrag 

Teorin förutsåg bättre möjligheter för lyckad integration för länder som är lika varandra, 

framförallt när det gäller inkomstnivå och tillgång till produktionsfaktorer. Detta på grund av 

att bättre förutsättningar för intrahandel då finns mellan länderna. Integration mellan länder i 

Afrika kan vid första tanken verka som ett bra alternativ för att de borde ligga på ungefär 

samma utvecklingsnivå. Vidare undersökning visar att så inte alls är fallet. COMESA:s 

medlemsantal är stort och länderna uppvisar mycket olika karaktärsdrag, se  tabell 4.7.  

 
Tabell 4.7 - Medlemsländernas karaktärsdrag 2006 
 BNP* BNP/capita**  Befolkning*** Area km 2 Medellivslängd 
Burundi 830 102 8 27830 49 
D. R. Kongo 5505 91 61 2 344 860 46 
Djibouti 669 817 0,8 23200 54 
Egypten 127 872 1724 74 1 001 450 71 
Eritrea 749 160 5 117 600 57 
Etiopien 112 984 146 77 1 104 300 52 
Kenya 16087 440 37 580 370 53 
Komorerna 233 379 0,6 1861 63 
Libyen 42672 7067 6 1 759 540 74 
Madagaskar 4551 238 19 587 040 59 
Malawi 1963 145 14 118 480 48 
Mauritius 5668 4522 1 2040 73 
Rwanda 2476 262 9 26340 46 
Seychellerna 593 7005 0,08 460 72 
Sudan 18917 502 38 2 505 810 58 
Swaziland 1594 1401 1 17360 41 
Uganda 8219 275 30 241 040 51 
Zambia 4342 371 12 752 610 42 
Zimbabwe 5618 428 13 390 760 43 

källa: WDI       *BNP i miljoner konstanta 2000$,**BNP/capita i konstanta 2000$, ***Befolkning i miljoner 
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COMESA täcker in allt från stora ökenländer till små öriken. Länderna är mycket olika när 

det gäller yta, befolkning och BNP. Måttet för BNP per capita divergerar kraftigt från 

Demokratiska Republiken Kongos bottennotering på 91$ per person till Libyens 7067$ per 

person. Seychellerna och Mauritius sticker också ut med betydligt högre nivåer än de övriga 

länderna medan Burundi, Malawi och Etiopien sällar sig till de fattigares skara. Detta 

återspeglas även i medellivslängd där de länder med låg BNP per capita även uppvisar en låg 

medellivslängd. Länderna söder om Sahara har generellt sett lägre medellivslängd än de 

övriga vilket kan kopplas till spridningen av AIDS i området. Geografiskt är också 

skillnaderna stora. Sudan och Egypten har överlägset störst yta medan örikena Seychellerna, 

Komorerna och Mauritius naturligt nog är minst. Förutom rent storleksmässigt divergerar 

länderna även när det gäller dominerande naturtyp och närhet till vatten. Egypten med stor 

kuststräcka och närhet till Europa kan till exempel jämföras med Zambia som saknar kust och 

har långt till en större marknad.  

 

Vid jämförelse av ländernas Human Development Index (HDI) hittas även här stora 

divergenser. HDI är ett mått som tar i beaktning medellivslängd, utbildningsnivå samt 

inkomst för att ge en djupare bild av ett lands utvecklingsnivå och för att se om ett lands 

utveckling är jämn fördelad. Tre av COMESA:s medlemmar räknas till högt utvecklade 

länder: Seychellerna, Libyen och Mauritius. Detta är samma länder som hade den högsta 

inkomsten och korrelationen mellan inkomst och HDI stämmer även väl på de andra länderna 

i gruppen. Eritrea, Rwanda, Malawi, Burundi, Zambia, Demokratiska Republiken Kongo och 

Etiopien har en låg utvecklingsnivå med Etiopien i botten. Resten av COMESA:s 

medlemsländer klassas som medelutvecklade.61  

 

4.4.2.    Specialisering 

När det gäller ekonomisk struktur uppvisar COMESA-länderna också en viss divergens. 

Tabell 4.8 visar mervärde som procent av BNP i jordbruk, manufaktur, industri samt tjänster. 

Jordbruk är överlag den viktigaste sektorn och det är även därifrån en majoritet av 

befolkningen får sitt uppehälle.62 Man kan även se att de länder som hade låg BNP per capita 

och lågt HDI är mer baserade på jordbruk än genomsnittet.  Etiopien har till exempel ett 

mervärde för jordbruk på 47 procent och 14 procent för industri. Att fattiga länder 

specialiserar sig på arbetsintensiva branscher som jordbruk och har begränsad industri var ett 

                                                
61 http://hdr.undp.org/en/statistics/   
62 COMESA (2007a) s. 34 
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väntat resultat. De som främst sticker ut är Mauritius, Seychellerna och Djibouti vars 

ekonomier till stor del baseras på tjänster medan jordbruk har en mycket liten andel. Stora 

divergenser mellan COMESA-medlemmar som kan tas som exempel är att mervärdet för 

jordbruk divergerar från 3% till 47% och mervärdet för industri sträcker sig från 11% till 

46%. Just stora divergenser i industrialiseringsgrad är extra problematiska när det gäller att få 

positiva resultat av regional integration för att de med högre industrialiseringsgrad gynnas 

proportionellt mer än andra av integrationsprocessen.63 Bättre diversifiering mot industri 

skulle även underlätta för att få till stånd ökad intrahandel. Samtidigt får det tas i beaktning att 

frihandelsavtalet är relativt nytt och att det tar tid att förändra länders ekonomiska struktur 

samt att öka diversifiering.  

 

Tabell 4.8 - Ekonomisk struktur 2005 
Mervärde som procent av BNP i respektive sektor 
 

Jordbruk Manufaktur Industri Tjänster 
Burundi 35 9 20 45 
D. R. Kongo 46 7 27 28 
Djibouti 4 3 17 80 
Egypten 15 17 36 49 
Eritrea 23 8 23 55 
Etiopien 47 5 14 40 
Kenya 27 12 19 54 
Komorerna 51 4 11 38 
Libyen i.u. i.u. i.u. i.u. 
Madagaskar 28 14 16 56 
Malawi 33 14 21 47 
Mauritius 6 20 28 66 
Rwanda 42 8 20 37 
Seychellerna 3 16 27 70 
Sudan 34 7 28 39 
Swaziland 11 37 46 43 
Uganda 33 9 18 48 
Zambia 23 11 30 47 
Zimbabwe 19 14 24 57 
i.u. = ingen uppgift            Källa: WDI 

 

Den begränsade och divergerande industrialiseringsgraden visar sig även i 

varusammansättningen av COMESA:s export och import. När kapitel 4.3 utredde vilka 

produkter som stod bakom handelsalstringen inom COMESA kom det fram att exporten intra-

COMESA framförallt bestod av jordbruksprodukter och olja medan importen bestod av 

metaller och olja. Intrahandeln, som enligt teorin borde vara begränsad i och med ovan 

                                                
63 Foroutan (1993) s. 258 
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förutsättningar, är också med detta resultat bevisat begränsad för att det inte är samma 

produkter som exporteras respektive importeras inom COMESA. Undantaget är olja men 

även om olja både finns bland de mest exporterade och importerade produkterna är det inte 

fråga om intrahandel. Det rör sig om ett fåtal länder som exporterar till resten av 

medlemmarna. 

 

Ett problem är också att den totala importen skiljer sig från importen intra-COMESA.  Den 

totala exporten domineras av jordbruksprodukter medan den totala importen domineras av 

manufaktur enligt figur 4.4 och figur 4.5.    De mest importerade produkterna intra-COMESA 

och totalt skiljer sig alltså kraftigt åt. De produkter som efterfrågas mest produceras endast i 

en begränsad utsträckning inom COMESA vilket gör ökad handel svår. Ökad interhandel, 

handel med olika produkter, skulle annars ha kunnat vara en möjlig väg till handelsalstring. 

Komplementariteten mellan länderna är däremot dålig då majoriteten förlitar sig på jordbruk 

och har komparativa fördelar inom samma områden. För att ha bra förutsättningar för 

interhandel måste länder ha komparativa fördelar i olika branscher som de kan specialisera sig 

på. När länderna tidigare var för olika när det gällde inkomstnivå och industrialiseringsgrad 

för att öka intrahandeln är länderna nu för lika när det gäller komparativa fördelar för att få 

ökad interhandel. Just likheten mellan utvecklingsländers komparativa fördelar var en del av 

kritiken mot Syd-Syd integration men då kopplad till ökad risk för handelsomfördelning. Här 

har dock inga bevis hittats på handelsomfördelning, kanske beroende på att handelsalstringen 

helt enkelt inte har varit tillräckligt stor än.  

Figur 4.4 - COMESA:s export i varugrupper 2006 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 - COMESA:s import i varugrupper 2006 

 
 
Siffrorna i figurerna visar ett 
medelvärde för alla enskilda länders 
export och importsiffror förutom 
Demokratiska Republiken Kongo 
samt Djibouti där data saknades.  
 

Källa: WTO 

Källa: WTO 
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4.4.3.    Infrastruktur 

Ytterligare en faktor som försvårar handel mellan medlemmarna är de stora avstånden dem 

emellan samt bristen på infrastruktur vilket leder till höga transportkostnader. Flera studier har 

kartlagt att transportkostnader i Afrika söder om Sahara är betydligt högre än genomsnittet. 

Vägtransport mellan Abidjan i Elfenbenskusten till Addis Abeba i Etiopien är till exempel 

dyrare än fartygstransport från Abidjan till Japan.64 Investeringar i infrastruktur har 

traditionellt varit fragmenterade, okoordinerade och haft ett nationellt fokus. Inbördeskrig och 

politisk orolighet har också lett till att den infrastruktur som har funnits har förstörts på grund 

av strategiska syften.65  

 

Vägtransport är det dominerande transportsättet i Afrika med 90% av interurban transport.  

Trots detta är vägtäthenten mycket låg med bara 7 kilometer väg per 100km2. Att detta är en 

låg siffra förstås vid jämförelse med Latinamerika (12km) och Asien (18km). Den låga 

vägtätheten gör det ännu svårare för länder som saknar kuststräcka. För den typen av länder 

kan transportkostnaderna uppgå till 75% av exportvärdet.66 Vidare är endast 10% av 

existerande vägar inom COMESA  asfalterade och järnvägsnätet är gammalt och ineffektivt.67 

Dessa förutsättningar har givetvis försvårat transport inom Afrika och utan 

transportmöjligheter är det svårt att handla. 

 

COMESA-länderna är medvetna om problemet med bristande infrastruktur och särskilda 

satsningar på infrastruktur ingår i COMESA-samarbetet. Det arbetas för tillfället på en plan 

över framtida satsningar på infrastruktur och kommunikationer. Det stora problemet är brist 

på resurser och detta problem har i dagsläget ingen lösning. COMESA hoppas på att bättre 

samarbete med AU, EU, Världsbanken och andra afrikanska länder kan skynda på 

processen.68 

 

4.4.4.   Implementering 

Slutligen kan implementeringsgraden av COMESA:s ministerråds beslut vara en av 

anledningarna till att handelsalstringen intra-COMESA har varit begränsad. COMESA rankar 

själv medlemsländerna efter implementeringsgrad och genomsnitt har också räknats ut för 

                                                
64 Naudé (2007) s. 8 
65 Naudé (2007) s. 12, 16 
66 Världsbanken (2007) s. 3 
67 COMESA (2007a) s. 21 
68 COMESA (2007a) s. 20, 28 
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hela COMESA-området. Genomsnittet för hela COMESA för implementering av beslut låg 

på 45% år 2004. Siffran förbättrades sedan väsentligt till 63% år 2006.  Kenya är det enskilda 

land som hade högst implementeringsgrad både 2004 (ca. 45%) och 2006 (79,53%). Som 

figur 4.6 visar nedan har även Uganda en hög implementeringsgrad. Detta är intressant med 

tanke på att Kenya och Uganda är de två länder som har högst andel handel intra-COMESA, 

vilket tabell 4.1 och 4.2 tidigare visade. Detta kan tyda på att det lönar sig att implementera 

ministerrådets beslut. När det gäller frågor om underlättande av handel och tullsamarbete är 

det dock Zimbabwe som kommer först med 84%. Genomsnittet för denna typ av frågor 

hamnar på 60%.69 Att beslut som tas sedan inte följs gör att COMESA ser bättre ut på pappret 

än i verkligheten. Det kan också till viss del förklara den begränsade handelsutvecklingen i 

området. 

 

Figur 4.6 – Implementeringsgrad av COMESA:s ministerråds beslut  i november 2006 
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Källa: COMESA (2007a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 COMESA (2007a) s. 49, 52 
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5. Sammanfattande slutsats 
 

 

 

Den globala trenden med ett ökande antal preferenshandelsavtal har också spridit sig till 

Afrika där ett flertal områden för närvarande gradvis fördjupar sin integration för att år 2025 

gå samman i Afrikanska unionen och bilda en gemensam afrikansk marknad. COMESA är ett 

av dessa områden vars rötter går tillbaka till ett preferenshandelsavtal från början av 1980-

talet.  

 

COMESA, som bildades år 1994, har hittills bildat ett frihandelsområde, år 2000, men en 

tullunion ska enligt planen skapas redan i slutet av det här året. Den ska i sin tur sedan följas 

av en gemensam marknad år 2014 och en ekonomisk union år 2025. Målen med integrationen 

är att uppnå uthållig tillväxt och utveckling för att på så sätt minska fattigdomen. Ökad fred, 

säkerhet och förbättrade relationer med omvärlden är andra viktiga mål, liksom att bättre nå ut 

till omvärlden med COMESA:s produkter och att höja standarden på de samma. 

 

Enligt ekonomisk teori är integration en möjlig väg till ökad handel genom handelsalstrande 

respektive handelsomfördelande effekter. Integration antas ha störst sannolikhet för positiva 

handelsalstrande effekter om de integrerande länderna är relativt lika varandra, och då främst 

när det gäller inkomstnivå. Dock har kritik framförts mot integration mellan utvecklingsländer 

därför att den anses ha ett begränsat utrymme för handelsalstring och hög risk för 

handelsomfördelning på grund av att länderna sällan är naturliga handelspartners och på 

grund av alltför lika ekonomisk struktur. Enligt teorin är COMESA:s utsikter för positiva 

resultat av sin integration därför tveksamma i och med att medlemsländerna divergerar 

kraftigt i både inkomstnivå, storlek och politisk stabilitet. Handeln mellan dem har också varit 

relativt begränsad.  

 

Trots kritiken mot Syd-Syd integration visar denna studie att COMESA-samarbetet har lett till 

handelsalstrande effekter för en majoritet av medlemsländerna. Det är också tydligt att den 

positiva förändringen inträffade först efter frihandelsavtalets ikraftträdande år 2000. 

Handelsalstring kan påvisas både inom COMESA och mellan COMESA och omvärlden. Inga 

tecken på handelsomfördelning har hittats i studien i och med att handeln med omvärlden har 
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ökat mer än inom COMESA. Andelen handel intra-COMESA har däremot inte ökat, vilket 

skulle ha varit önskvärt. Detta beror på den kraftiga ökningen av handel med tredje land, 

vilken drivs av oljeexport från Egypten, Libyen och Sudan, men även på att handelsalstringen 

intra-COMESA än så länge inte har varit så stor som den kunde har varit vid bättre 

förutsättningar.  

 

Det är inget enskilt land eller en enskild produkt som har drivit den ökande handeln intra-

COMESA. Istället är handelsalstringen relativt jämn fördelad mellan medlemmar och 

produkter. Beträffande skillnader mellan de länder som är medlemmar i frihandelsavtalet och 

de som valt att stå utanför kan inga entydiga slutsatser dras. De som står utanför har haft 

minst lika bra utveckling för export intra-COMESA men för importen ses blandade resultat.  

 

De ovan nämnda bristande förutsättningarna för handelsalstring är flera och delvis förutsedda 

av teorin. För det första har COMESA inte lyckats skapa intrahandel i någon större 

utsträckning på grund av att medlemsländerna divergerar kraftigt i inkomstnivå och 

industrialiseringsgrad. Området uppvisar också brist på ökad diversifiering i och med att det i 

stora drag är samma produkter som handlas mest under perioden 1995-2005. För det andra 

kompletterar inte länderna inom COMESA varandra på ett tillfredställande sätt för att få ökad 

interhandel som resultat. En majoritet är specialiserad inom samma områden, det vill säga 

arbetsintensiva branscher som jordbruk och råvaruutvinning. Det är inte produkter inom dessa 

branscher som efterfrågas mest i området. Det är istället manufaktur som svarar för den 

största delen av total export till COMESA-länderna och dessa produkter produceras knappt 

inom området. I och med att COMESA-länderna därmed inte är naturliga handelspartners och 

att intrahandeln lyser med sin frånvaro har handelsalstringen varit begränsad. För det tredje 

hittades brist på infrastruktur vilket ökar transportkostnader och försvårar handel. Till sist 

uppvisar också medlemmarna relativt låg implementeringsgrad av COMESA:s ministerråds 

beslut.  

 

COMESA-samarbetet har gått mycket fort och det verkar inte som om medlemmarna har 

hunnit med i det snabba tempot. Liberaliseringsprocessen har hittills resulterat i begränsad 

handelsalstring men arbetet går åt rätt håll. Utmaningar som återstår är till exempel att få till 

stånd ökad produktdiversifiering och minskat råvaruberoende. Dessa utmaningar är svåra att 

lösa och framför allt tar det tid att förändra ett lands ekonomiska struktur. Detta gör det svårt 

att tro att den planerade fortsatta integrationsprocessen kommer att hålla tidsplanen. I 
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dagsläget känns det inte sannolikt att COMESA ska lyckas skapa en ekonomisk union till år 

2025 och komplett afrikansk integration inom en tjugoårsperiod känns än mer fjärran.  Att 

ambitionsnivån är hög måste ändå ses som något positivt och som bevis på en stark 

framtidstro. Det ska därför bli intressant att se hur framtiden kommer att se ut för 

medlemsländerna särskilt om infrastruktur och implementeringsgrad av beslut förbättras.  

 

Hittills har forskningen rörande COMESA varit relativt begränsad och det skulle därför vara 

givande om fler intresserade sig för ämnet. Om ytterligare forskning ska göras om COMESA 

skulle man till exempel kunna undersöka exakt hur stor påverkan frihandelsavtalet har haft på 

handelsalstringen genom regressionsanalys. COMESA skulle även kunna jämföras med andra 

regionala sammanslutningar i Afrika för att se fördelar och nackdelar med integrationen. 

Vidare skulle det vara intressant att, i ett längre perspektiv, se hur den ekonomiska 

integrationen i COMESA påverkar ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning, det vill 

säga att undersöka hur pass väl regional integration fungerar som utvecklingsstrategi i Afrika. 
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