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ДЕВЕТА НАУЧ Н О-ПР И ЛОЖНА КО Н ФЕРЕ Н ЦИЯ С МЕ Ж ДУНАРОД Н О УЧАСТ И Е " ИНВ ЕСТ ИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2013" 

INVESTМENTS IN ТНЕ FUTURE ' 2013 

АФРИКАНСКАТА ЗОНА ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ - СТЪПКА КЪМ 

КОНТИНЕНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

Едуард МАРИНОВ 

РЕЗЮМЕ 

Държавиите и правителствените ръководители на Африканския съюз договарят и осъществяв ат 

усилия за реюо11алиа интеграция като общ а стратегия за развитието 11а континента. Ц ел т а на ниво 

Африка е създаването 11а Африканска икономическа общност като последт 1 я о т шест последовател ни 

етапа, вклю ч ващи засuлването на .wе:ж:дусекторното сътрудничество и уста11овяване т о на регионални 

зони за свободна търговия, валутен съюз, общ пазар, паричен и икономически съюз, обхващащи цел и я 

континент. Заявеното от африканските лидери през 2012 г. намереиие за създаването на кттшненmа7на 

зоиа за свобод11а търговия .може да се разгле:ж:да като възлю.жност за сериозен напредък в процеса на 

континентална июпеграция. В доклада се аншшзират предпоставките, условията, предимствата и 

предизвикателствата на създаването на т ак а ва зона за свободпа търгория. 

К л ючови ду ми : Регионална иконо. ~ шческа и11теграция, иконо м ика на Африка. 

ТН Е AFRICAN FREE TRADE AREA -А STEP TOWARDS 

CONTINENTAL INTEGRATION 

Eduard МARINOV 

AВSTRA C T 

State апd Govemmeп t leaders of the African U n ioп adopt апd implemeпt efforts/01· regional integratioп as 

а сотто11 strategy for the developтeпt of the continent. The objective at continental leve/ is the es t aЬ/ishтent 

of tl1e African Economic Community as the last of six coпsecutive stages, including the strengthening of iпter

sectoral coopet·ation and the estaЬlishment of regional free trade areas, monetary zmion, соттоп market, 

monetary and есопотiс zmioп, covering the eпtit-e contiпent. The stated Ьу African leaders iп 2012 intend to 

create а continental free trade area тау Ье seen as ап opportuпity for significant progress in the process of 

coпtinental integratioп. The report analyzes the prerequisites, conditions, benefits and challeпges of aeating 

sucJ1 а free trade area. 

К еу words: regioпal economic integ1·ation, African есопоту. 

ВЪВ ЕДЕ НИ Е 

Африканските л и дери са все nо-заин т ересован и от уско ря ва н ето н а про ц еса на създа ване на 

Афр и ка н ската и ко н о ми чска общ н ост (А ИО ) чрез раз в иването на ини ц и ат и ви за ха р мони з а ция и 

Еду ар д М р ри11оn , доктор 1111 т , 

Варн е 11 с к11 с во бо д с о у 11ив е р с н т ет " Чернори зе ц Храбър " (www.vfu .bg), 

e-mail: eddie.marinov@gn1ail.com. 



NTNTH INТERNATIONAL SCfENТIFJC CONFERENCE "ТNVESTМENТS rN ТНЕ FUTURE - 2013" 

сближаване като тристранната зона за свободна търговия (ЗСТ) COMESA-EAC-SADC. 1 На срещата 

на върха на Африканския съюз (АС), проведена през 20 l2 г. беше решено да се ускори създаването 

на африканска континентална зона за свободна търговия с индикативен срок за завършване 2017 r. 

и да се изготви и приложи подробен план за действие за насърчаване на вътрешноковтиненталната 

търговия. 

Въпреки че регионалните интеrрационни общности (РИО) полагат доста усилия за постигането 

на първите три етапа, заложени в Договора за създаване на Африканска икономическа общност 

(ДАИО) чрез приемането на поетапна отмяна на митата във вътрешнорегионалната търговия, 

налице са множество разлики помежду им: някои РИО все още не могат да създадат ЗСТ, докато в 

други вече действа дори митнически съюз (МС). Темпът на напредък не е еднакъв и при наличието 

на припокриване на членството на много държави в две и повече РИО е задължително да се вземат 

стратегически решения и да се предприемат действия в посока създаването на континентална ЗСТ като 

първа стъпка към континентален МС, общ пазар и като крайна цел- напълно функционираща АИО. 

Създаването на общ континентален пазар на стоки и услуги, в който действат свобода на движение 

на работници и инвестиции ще подпомогне изграждането на МС и на Африкански общ пазар. То би 

помогнало за превръщането на 54-те отделни икономики в Африка в един по-съгласуван голям пазар. 

Съвместното използване на богатите ресурси на Африка за създаването на по-голямо и конкурентно 

икономическо пространство би позволило на пазарите в Африка да бъдат по-ефективни. Общият 

пазар също така би помогнал за увеличаване на вътрешноконтиненталната търговия чрез по-добрата 

координация и хармонизация на режимите за либерализация и улеснения на търговията между 

РИО. Освен това, той би подпомогнал преодоляването на проблемите, свързани с припокриването 

на членство и разминаванията между с ъ седни РИО, като по този начин па-пълно би се реализирал 

потенциала за междурегионална търговия на континента. 

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АФРИКАНСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ 

ДАИО е приет през l991 и влиза в си.1аот 1994. Той създаваАИОкато част от АС (ДАИО, чл. 98). 

Договорът определя шест етапа, които трябва да бъдат изпълнени за постепенното създаване на АИО 

в рамките на 34 години (ДАИО, чл. 6). Договорът приема интеграционния подход, зависещ до голяма 

степен от успеха на интеграция в рамките на регионалните интеграционни общности (РИО) (Мlenga , К ., 

2012, с.2). В Договора изрично е заявено, че АИО ще бъде създадена основно на базата на координиране 

и постепенна интеграция на дейностите наРИО. Затова и РИО са определени като изграждащите блокове 

на АИО. Идеята на етапния подход е, че интеграцията първо следва да бъде осигурена на р егионално 

ниво чрез създаването и укрепването на регионални интеграционни общности (РИО), които в определен 

момент ще се слеят в АИО. 

Първ и ят етап включва укрепването на съществуващите РИО и създаването на нови , където не 

съществуват такива и е трябвало да продължи до 1999 г. (ДАИО , чл. 6). По времето на влизане в сила 

на договора в Африка съществуват Марrебски съюз (UМА) , Общ пазар на Източна и Южна Африка 

(СОМЕSА), Икономическа общност на Западноафриканските държави (ECOWAS), Икономическа 

общност на държавите от Централна Африка (ECCAS) и Южноафриканска общност за развитие (SADC), 

които включват всички държави на континента. До 2001 година Общото събрание на АС приема още 

три общности - Междуправителствен орган за развитие (IGAD), Икономическа общност на Сахел

Сахарските държави (CEN-SAD) и Източноафриканска общност (ВАС) , а през 2006 г. е взето решение 

да не се признават повече РИО. 2 

Вторият етап е с продължителност 8 години и има за цел РИО да намалят или премахнат митата, 

квотите и други ограничения пред вътрешворегионалната търrовия 3 . Освен това се предвижда интегриране 

1 Вж. COMESA, ЕА С and SAOC. 20t0. 
2 В момента в Африка има още 8 РИО - Икономическа общност на държавите от Големите езера (CEPGL), Южноафрикански 

митнически съюз (SACU), Съюз на река Ману (МRU) , Заладноафрикански икономически и паричен съюз (UEMOA), 

ЗападноафрИТ<аНска парична зона (WAМZ), Зона Н'а CFA франка (CFA), Централноафриканска икономическа и валутна 

общност ( СЕМАС ), Комисия на Индийския океан (!ОС ) . 
3 До 2006 г. само 28% от държавите - членки на РИО прилагат намаляване на митата , други 32% са в проце с на приемане на 

так.ива, а само 1/3 премахват нетарифните ограничения (ЕСА, 2006, с. 8). 
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на политики в обласnа на търговията, финансите , транспорта\ комуникациите 5 , промишлеността и 

енергетиката 6 , както и координиране и хармонизация на дейностите на съществуващите РИО (ДАИО, 

чл. 6). Налице е напредък при укрепването на множество сектори в РИО и въпреки предизвикателствата, 

усилията на РИО са насочени към изпълнението на изискванията на втория етап от създаването на АИО 

(Мlenga, К., 2012, с.7). 

Третият етап със срок до 2017 r. предвижда премахването на търговските ограничения чрез създаването 

на зони за свободна тьрговия в РИО и въвеждането на общи митнически тарифи чрез създаването на 

митнически съюзи. Почти: всички РИО са завършили третия етал 7 с изключение на UМА 8 , IGAD9 и CEN

SAD10. За разлика от другите РИО, в ЕАС Ме е първата СТhПка на интеграционния процес през 2005 

г. Напредъкът в осъществяването на третия етап от създаването на АИО е задоволителен, макар че за 

общностите, които не са постигнали предвидените цели в период на относително спокойствие (например 

UМА), бъдещото им постигане ще бъде затруднено поради наличието на конфликти (Мlenga, К. , 2012, с.8). 

Четвъртият етап със срок до 2019 г. е създаването на Африкански митнически съюз чрез хармонизиране 

на общите митнически тарифи на всички РИО. Като стъпка към постигането на тази цел може да се 

отбележи създаването на тристранната зет между COMESA, SADC и ЕАС през 2008, с която трите 

общности премахват търговските бариери помежду си. 

По отноwение на петия и шестия етап - създаването на Лфри:канс1<И общ пазар и на континентален 

икономически и паричен съюз, засега няма прогрес. Сроковете за осъществяването им са съответно 

2023 и 2028 г. 

Осъществен е значителен напредък в изпълнението на етапите на създаването на АИО. Повечето 

РИО изпълняват задълженията си по ДАИО no график, при някои има известно закъснение, а трети 

до ри изпреварват сроковете. Заявеното от африканските лидери през 2012 г. намерение за създаването на 

континентална зона за свободна търговия може да се разглежда като възможност за сериозен напредък 

в процеса на континентална интеграция. 

АФРИКАНСКАТАЗОНАЗАСВОБОДНА ТЬРГОВИЯ-ВЪЗМОЖНОСТИИПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Най-значимите ползи от зет са свързани с очакваните печалби ОТ по-големия пазар. При свободното 

и неограничавано движение на стоки и услуги инвестициите по-лесно отговарят на изискванията 

на пазарните търсене И предлагане В рамките на ЗСТ, което ОТ СВОЯ страна ВОДИ ДО ПО-ефективното 

използване на ресурсите. За да се оползотворят обаче изцяло предимствата на ЗСТ, членовете й трябва да 

изпълняват на някои задължителни условия - освен премахването на тарифните и нетарифните бариери, 

следва да бъдат въведени ясни правила за произход. Простото премахване на митата не би довело до 

гореспоменатите ползи от регионалната интеграция, освев ако не се опитва те да бъдат постигнати чрез 

политически мерки, целящи намаляването на разходите за търговия, недостатъчно добре развитата 

инфраструктура, продължителните гранични проверки и дублирането на процедури. Затова регионалните 

усИЛ11я за развитието на инфраструктура и намаляване на нетарифните пречки са задължителни за успеха 

на интеграционните процеси. 

Освен това и преките чуждестранни инвестиции, и трансграничните регионални инвестиционни 

дейст вия и възможности, които се очаква да се проявят от наличието на зет, могат да бъдат насърчени, 

само ако се предприемат мерки. за улесняване на търговията, които намаляват пречките пред нея, ако се 

•всички РИО въвеждат мерки за стимулиране на траизитните превози, намаляJЗане на разходите и 11овишаване на ефею:ивностrа 

на .въздушния трансnорт, но въnреки това транспортните разходи в Африка остават най-високи в света (Ndomo, 2009, с. 21 ). 

s Сериозен напредък има във всички РИО и особено в COMESA, ECOWAS и SADC, което се дължи главно на предлагането на 

комуник!Щионни услуги от страна на частния сектор (ЕСА, 2006, с. 8). 
6 В SADC и ECOWAS са създадени енерrийни тръстове, разпространяващи енерrия от ВЕЦ сред страните-членки (Ndomo, 

2009, с. 22). 
7 В ECOWAS ЗСТ е създадена през 2004 г., от 2012 е налице .и МС заедно с UEMOA. В COMESA действат ЗСТ от 2000 и МС 

от 2009 г. ЗСТ в ECCAS е налице от 2004, действието на МС трябваше да започне ттрез 201 L г., но бе забавено поради честите 

конфликти в региона. в SADC зет действа от 2008, и тук създаването на ме се забавя, НО повечето държав и членуват в най

стария в света действащ МС- SACU. 
8 Общностrа не функционира, с•1итано от май 2009 г. 
9 Заради конф ликтите в региона (Судан, Сомалия). 
10 Споразумението за ЗСТ е още в прое!<ТНа фаза. 
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поддържа стабилна и предвидима търговска политика, ако се премахват ограниченията пред конкуренцията 

между фирмите в региона. Освен това мерките за защита на инвеститорите qрез разширяване на правата 

на собственост и създаването на специализирани регионални арбитражни инстанции могат да бъдат 

стимул за това те да търсят по-високи печалби , защото намаляват риска. 

Разработването на оrпимал.ни по мащаб проекти в сферата на промишлеността и услугите, затруднено 

от ограничения размер на индивидуалните национални пазари, може да бъде подпомогнато чрез приемането 

на подходящи тьрrовски и макроикономически политики, които насърчават интеграционюrге дейности. 

Икономиките на африканските държави поотделно са твърде малки, за да могат да окажат подкрепа на 

жизнеспособни проекrи в областга на произво дството на стомана, които често се приемат за пилотни и 

знач 11.ми като двигател на интеграцията. Сгабилниге инвестиционен климат, транспортна и комуникационна 

инфраструкrура и разумната и координирана регионална икономическа политика могат да бъдат подходящият 

стимул за мащабни ИJtвестици:и в трансгранични проекти в областrа на произвоството и услугите, защото 

биха използвали пълноценно икономиите от мащаба. 

Регион алната интеграция би подобрила ефективността в резултат на конкурентния натиск сред 

съперничещите си фирми в общността. Едно от основните препятствия пред производствената 

ефективност в повечето африкански дъ ржави е фактът, че промишленият пазар често е наситен с 

монополни и олигополни пазарни структури. Често неефективни национални компании (включително и 

п:равтпелствени монополи) обявяват ненормаmю високи печалби ЮIИ защото са защитени от националното 

законодателство, или защото нямат реална конкуренция на националния пазар. Приемането и прилагането 

на регионални правила за конкуренцията в рамките на зет би насърч:ило свободната конкуренция, която 

от своя страна подпомага създаването на ефективни промишлени структури. 

Очаква се увеm-1Чаването на обема на вътрешно1<0нт~mенталната търговия да rенерира по-висок 

растеж, както и макроикономическа конвергентност в рамките на общността. Регионалната интеграция 

на 11азарите на ниво РИО би довела до създаването на центрове на регионален ра стеж, които са cnocoбl:IИ 

да генерират достатьtruо положителни външни ефекти за по-слабо развитите държави-qленки на ЗСТ. 

Тъй като производствените структури са отделени от суровините, в дългосрочен план се очаква да 

намалее зависимостrа на африканските държави от ВЪНШlfИ пазари 110 отношение на обработените и 

потребителски стоки. Съществуващата структура на специализация по отношение на стоките в Африка 

поставя континента в дългосрочно неизгодно положение не само от гледна точка на съвкупните загуби, 

свърза~m с условията на търговия, но и поради загубата на самоуважение и бавния ра стеж на целия 

континент. Споразуменията за регионална интеграция <..."Ъздават по-благ оприятна среда за производствена 

диверсифИI<ация и регионално допълване в сравнение с настоящия индивидуален подход за развитие 

на държавите. Те също така могат да създадат отличю1 възможности и ияституционална платформа 

за диалог, разрешаване на конфликти и постигане на мир и сиrурност, което в случая с АфрИI<а е от 

изключително значение . 

Освен при знатите от всички очаквани ползи от създаването на континентална зона за свободна 

търговия в Африка съществуват и някои предизвикателства, които биха могли да п опречат на усилията на 

държавите от континента при спазване на поетите задължения и биха забавили интеграционнм nроцес. 

Първо, необход1;1М е общ финансов пул, който да отговори на неравното разпределение на ползите от 

АФТ А. Така финансираяето от членовете може да спомогне за компенсирането и балансирането на разходите, 

породени от загуби на приходи и доходи, които се очаква да бъдат понесени от държавите-членки вследствие 

на създаването на континентална ЗСТ. Or своя страна предприемането на подобни инвестиционни инициативи 

е изправено пред множество предизвикателства, защото повечето африкански държави са финансово слаби 

или нестабилни. 

Второ, за създаването на J<Онтинентално споразумение е необходим огромен финансов ресурс, насочен към 

сщцаването накомпетенrни инсппуции идопыmаща инфраструктура. Това включва финансиранего на свързана 

с търговията инфраструкrура - пътища, водни пътища, летища, както и информационни и комун:икациоюm 

технологии. Създаването на капацитет и развиването на необходимите бази данни от знания също са важни за 

доброто функциониране на инrеграционн:ите институции на национално, регионално и континентално ниво. 

Tpero, налице е потенциален конфликт на интереси между държавите-членки, произлизащ от недостатъс:що 

сериозното изrrьлнение на задълженията по едно евеmуатю споразумение за континентална ЗСТ. Спазването 

на интеграционните задължения е различно в различните държави, като някои ar тях все още не са предприели 
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никакви стыnm към търговска либерализация, за което са поели аюmкимеит по споразуменията за РИО. А ако 

не изrrышя:в<rrзадьлжени:ята си в рамките на една по-малка ЗСТ, как биха моГIШ даrо направят за кшrrиненrална 

такава? Нежеланието да либерализират оrраничеl:{ИЯ'Га пред тьргови.яr.~ е общ проблем, който би моГЫJ да бьде 

преодолян само чрез поделяне на ползите от подобна либерализация. 

в заЮJючение , целите на евентуална африканска континентална зет трябва да надскочат чисто 

икономиче ското мислене и да отдадат заслужено внимание на сътрудничеството в области като 

трансграничната ИRфраструктура, инвестиции и развитие на частния секгор, за да се оползотворят 

динами~:mиrе ефекти на интеграцията. Една континентална ЗСТ има потенциала да обедини дъ ржави те 

и да създаде пазар с размер, който е достатьно голям, за да бъдат осъществени както статичните, така и 

дългосро чните динамични ефекти на подобна широкомащабна интеграция. 

Усилията на Африка за създаване на континентална ЗСТ могат да постигнат описаните по-горе 

ползи, само и единствено ако отделните държави проявят силна политическа воля за придържане към 

изпълнението на договорените параметри и ако се намери добро решение на проблема с неравностойните 

ползи и заrуби от интеграцията. Тристранната инициатива на COМESA-EAC-SADC е обещаващ ход в 

таз и посока. 

ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОНТИНЕНТАЛНА ЗОНА ЗА СВОБОДНА 

ТЪРГОВИЯ В АФРИКА 

Съществува нето на континентална ЗСТ в Африка би увели~ило търговските потоци между 

африканските държави, защото е насочено към решаването на повечето от гореспоменати те проблеми. 

Това увелиqе ние би било с 34,6 млрд. USD ( или 52,3%) спрямо базовата тенденция през 202211
• Вносът 

na афри:ка11ските д'Lржави от остаuалия свят ще памалее с l 0,2 млрд., I <оето ще бъде 1еомлеuсирапо от 

з начи телното увеличение на вътрешноконтиненталната търговия . 

Най-силен положителен ефект от континенталната ЗСТ ще има за износа на Африка на селскостопански 

продукти и храни, особено на зърно, rrшеница, сурова захар и обработени храни (месо, заха р и други 

хранителни продукти). Това са стоки, за конrо държавите от Африка имат сравнителни предимства и които 

често са силно защитени от националниге власти на тези държави. При наличието ua континентална ЗСТ, 

обемът на износ на Африка на селкостопански и хранителни продукти би нараснал с 7 ,2% (3,8 млрд. USD) 

над базовата танданция за 2022 r. Обемът 1-Ja износа на промишлени стоки, по-специално текстилни изделия, 

облекла, кожени стоки, петролни, минерални и метални продукти и други обработени стоки би нараснал 

с 4,7% (2 1,1 млрд. USD) над базовата проекция за 2022 r. Може да се очаква тези увеличения в обема на 

rърговиятада се трансферират и в увеличение на бюджеnrите приходи. 

Задълж ителните мерки за улесняване на търговията биха могли з наqителяо да увеличат посочените 

ползи. Приема се, че митническите процедури и обработката на стоки на пристанищата ще станат двойно 

по-ефективни, като по този начин търговията се насърчава повече , отколкото при ЗСТ, основана единствено 

на премахване на тарифните пречки. В резултат от Т"Ова обемът на износ на Африка към останалия свят би 

се повишил с 6,2 процентни пункта при наличието на подобна ЗСТ. Въ трешн оконтиненталната търговия 

пък би нара снала с 6,4 процентни пункта при действаща континентална ЗСТ в сравнение със сцен арий , 

при който действат само регионални ЗСТ. Изражението на mва е удвояване на вътрешнорегионалната 

търговия при наличието на континентална ЗСТ в сравнен ие с базовото положение, когато няма такава. 

Освен това реалните приходи в Африка ще се увеличават с още 1 процентен пункт годишно rтри подобна 

полиrика на ускорени МИТНИtJески процедури и обработка на стоки на присrанищата. Затова въпреки общото 

допускане, че е налице тенденция зет в развиващите се страни да създават отклонения в търговията и да 

носят ограничени ползи, резултатите от емпи ричния анализ показват ясно, че континенталната зет има 

потенциала да създава не-гни икономически ползи за Африка като цяло. 

В заключение премахването на тари фните ограничения, съществуващи в Африка, чрез създаването 

11 Представеюrrе стойности се базира'r на емпирично проучване, сравнявашо базов модел (две големи РИО с действащи ЗСТ 

- Северна-Заладна-Цеsтрална 11 Южна-Източна Африка) с такъв с действаща континентална ЗСТ. Вж. ЕСА, 2012, с.39-52. За 

изч:исляваве на прогнозните стойности се използва изчисл:имо общо равновесие (computaЫe general equilibrium, т.нар. модел 

МIRAGE) - многонационалев и мноrосе.кrорен равновесен модел. който е създаден за отчитане ва ефекти на тьрrовскЭJ(а 

политика. Моделът е с обратнолроnорuионална динамика, като се прилагат последователни равновесни уравнем.ия 'За всяка 

следваща година. (ЕСА, 2012. с.42). 
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на континентална зет би насърчило вътрешноконтиненталната тьрrовия и би създало ръст на реалните 

доходи. Очаква се тези икономически ползи да са значително по-в и соки, ако бъдат придружени от 

допълнителни мерки за улесняване на търговията, целящи намаляването на разходите за административни 

и митнически процедури, подобряване на обработката на товари по пристанищата и развитие на 

инфраструктурата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социалните, икономическите и политическите ползи от регионалната интеграция като цяло и 

по-конкретно от създаванеrо на континентална зона за свободна търговия в Африка вече са широко 

признати и приети. Въпреки този общ консенсус относно нуждата от по-силно и дълбоко интеrрационно 

споразумение и решимостта на шщерите на държавите в Африка да преодолеят пречките пред 

интеграцията, обаче, усилията в тази насока трябва да бъдат засилени. Вече е пределно ясно, че за да 

бъде отговорено на предизвикателствата е необходим колективен подход с още по-конкреrно насочеЮJ 

усилия за интеграция. Това предполага включването на 54-те отделни икономики на континента в още 

по-кохерентно и по-голямо и.кономическо и пазарно пространство, като по този начин. ефективно се 

използват предимствата и ресурсите за създаване на по-силни и по-жизнеспособни икономики. В тази 

връзка африканските лидери демонстрират определено ниво на съгласуваност на политическа воля и 

ангажираност по отноше ни е на регионалната интеграция, като се осъществяват осезаеми промени, в 

резултат от които създаването н:а континентална зет изглежда все по-постижимо. 
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