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РЕГИОНАЛНИТЕ ИНТЕГРАЦИОННИ ОБЩНОСТИ 

ВАФРИКА 

Е6уард МАРННОВ 

C!Jmmtly then are / S regiмal in/egration coмmunltles U. Afr/co and 7 о/ thгrn are 
off wially ret:opized as the fourrdl.z1Юn .for 1he developмent о/ the AfrirAlt есопьтi с community. 

/lf!'tliewed аг~ t.heir goals, lheir main acliie1/l/!Мe1fts and lssues. 'Лrе stll/Jy analyseз ~ prog1ess 

made in ~ integrofion proass as wel/ os ~ cha/lmges ii/Da!3. 

Key.юrd.J : Afrias, rnJonal inlegrfllion. regtONJl еий1отiс COW/ntШlitiei 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Реrионалната интеrрация в Африка е зuвена ориорите111а цел както на 

африканските правителства, така и на световюrrе донорсхи организации още 

or раюtите години на получаването на независимост. Тя трябва да адресира 

динамиката на глобалиэяращвта се ихономиха каrо средство за осиrуряване 

на конкуренtОСпособносr чрез nо--добрите въэможиости, кои.то предоставя в 

обл&с'М'а на международната търrовия. В случая яа Африка това е с още по

засилено значение заради колониалното наспедС1'8о. недоброто управление и 

множеството конфликти. Регионалиэм'Ьт се разглежда като фактор, подпома

rащ решаването на полиrическите и. ихономическиrе проблеми на ко1ПИНе1mL. 

През 1980 г. Орrанизациnа за африканско единство (преобразувана 

през 2002 r. в Африкански С'Ьюз) с помощта на Икоиомиqеската комисю. за 

Африка на ООН изготвя Плана за действие ar Лагос, чюrrо основна цел е 

С'ЬЗдаването на Африканска икономическа общност (АИО). Във връзка с това 

KOНUfHetrrЬт е разделен на пет ре111онапни области - Северна, Западна, 

Южна. Източна и Цеmрапна Африка, където трябва да се развиват мнтеrра

циопни процеси, които по--късно да бъдат обединени. Hwro една or сьщест
вуващите регионални интеrрационни общности (РИО) обаче не ое припокри

ва сьс споменатите регионални области. В момеm-а като стьлбове на АИО се 

разглеждат 8 РИО. Освен ТJ1Х в Африка дейСП1ат 4 тexmt подrруnч н още 

5 иктеrрационни общности. 

КРАТЫС ОБЗОР НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

ИНТl:ГРАЦИОННИ ОБЩНОСТtt. 

На табл. 1 е представена обща информация: за реrионапвите ивтегра

ционни общн0С11t, nрнзнпи or АИО за нейни стьлбове. 

Н~о ще Щцат nредсrавени призкапrrе от АИО реntонални обlЦRОСI'В. 

какrо и НJО(О.И друm, l(otrro моrат да ~ разrпедани като значими or meдJla 
точка на заявените цели. Пocrиnta1:1n'e peзy.rmnи или бмещте персnеlG'НВи: . 

Ихономичес~апа общност на държавите ar Заnадва Африка (ECOW AS) е 
сь~адена през 1975 r. и се състои от 15 държави\ юrro водеща е иконоынка:rа 

' Бен1111, БyplO!.lla Фасо, Гамби., Гава, Г•мпеа, Г1111tеа-Бж:ау , Капе Верде, Кот д'И~ Л116срка. 
Маnм. Ниrср, Rнreptu, Ccнeru, Сера Леоне, Toro. 
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на'Пиrериа. основната цел на ECOW AS е сrиму.пирането на реnюнаnното ИkО

номичеасо сьтрудничеспю к посрещвнеrо на новкrе предизвикателства пред 

развитието. Сред основюrrе постиmатм резулг.пи ai.: сьздадена е деАсnаща 

зона за свободна тьргоВКJ1 (ЗСТ); осъществоат се редица съамесmи програми 

за развитие на селското стоnанеt110. индycrpwrra. траисrраничниrе траисnорl'

ИИ. комуниuциоНIПI и еиерmйн.н инфрасrрупурн; из~ е транспорmа и 

енерrийиа Юtфрастру1сtура (строиrелсrво на жеnсзоrrь111а инфpacrpytt'l)'p8, ма

mстраnи, газопровод). В бъдеще са предвидени конкрепm деАсmия за В"ЬВеж

дане на един nacnopr и едно rражданС'ПЮ, както и на единна валута, и за ю-. 

граждане на федерацм на запа,диоафрюашс~аm: държави. 

Т•блнца L ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРИЗНАТИТЕ ОТ АИО РИО (2011) 

и- Ea>WAS U:CAS ЕАС SADC 

Бьок 11 15 10 19 5 15 
11.nощ XJUL ....... \ sозо 6S47 13929 1702 906S 
Площ 1%1• 17.J 22.З 414 S,8 30.9 
&семнне 1% )• 29.S 14.J 46.4 13 - ~ 24.8 

Г1'CIVl'l 18 ..::C.1CIDCIO S9JI 22,3 34,0 80,9 27.'J 
ГD&llCJIXllUICCЛnuoel"-'} 44,6 39.6 374 20.S -40.4 
lilx>il'8mf(WJUL,2010)0 96.1 53.7 174.2 Sб.6 89.6 
3emJcr (2010, % or 

33.4 38.3 38.О 43,3 36.7 
КIC"1JellJ8!1'0)„ 

БВП /..,,.,,,. USD) 304 8 17S9 598,4 78 7 S66.I 

GВП nJSD ""' 10!4 1207 1264 511 2240 

06m nр--tЩю· 
193,1 142.3 333,4 37,3 336,7 1„,.,... 1.JSO\ 

T_..,Ullt С:Ы: CtOIOI f'-') 19 7 14 6 341 3.8 34.4 
Вкоо lмmur USD\ 82.1 47.4 IS4.6 26.4 161.7 

в-( "''" 17.S 10,1 32,9 S.6 34.4 

Вкооl оrБВm 26.9 27.0 258 33.6 28.6 
Н3мос ..,,,,д. t:SD) 110.9 94,9 178.7 10,8 174.9 
1Ьнос %\• 21.8 18.7 3S 2 2 1 34.4 
И:rнос ~от-БВш 36,4 SЗ.9 29.9 13,8 30.У 

Сuд11 r„,,..A. USD) 28.8 ~7.4 24.1 -IS,li 132 

*%rnA+fwsa 
•• J1.мD:мт Jl&JUllt „ Cetmм . carro остро•~ M•IF 14 11 д..6утк. 

••• Or 2012 r. -се~ 11111О ~ 11& АКО. 

UМА ... IGAD 
CEN-
SAD 

5 7 29 
5114 4894 149 9SS 
19.7 16.7 Sl.O 

8.6 212 S3 ~ 
JS.2 +4.1 36.7 
62.9 Z4.6 43.s 
28,9 83,1 175.11 

33,7 40.1 33,1 

360.9 1444 831 6 
4111 669 1$\) 

m.з '6,9 471,7 

25.6 58 41.2 
110.0 36.3 230.6 
23.4 1.1 49.1 

30.S 252 27.7 
140,S 206 241.1 
27.7 4.0 47~ 

38.11 14.2 290 
30.S -IS,8 10.!1 

ИnО11ваа: Wc:dd O.Вnt1k, Afii:8n De\ :~pieut , ••• ·-~ llfp-J/chW•A ма•-• ОС& О''* J1sl Fdln8y 
2012; wro siaa.ixa о.„„ .... 11ap:11111t.W10.ora, c:11trw:ed Fc1Ьrouy2012; coбcneнa ia'lllМelDI&. 

На територ.иrrа яа Ихономичесuта общност на държ.ав~ от Западна 

Африка дейСI'В8Т две парични зони. Първата е Западноафрихансuта парична 

зона (W АМZ) - група от 6 държави2, коnо има за цел вьвеждаяеrо на нова 

сrабилиа валута - ехо, след 2015 г. W АМZ е до голяма степен доминиран от 

НиrерИJ зарадн cnnyra А на нaй-roner.t11.11 производиrел на петрол на кotmt

нeкra и н~мноrотодната страна. КраАиата цел е сливането на CF А франк и 

еко като стабиnна валута на всички държави от Западна и Централна 

Афрюса. 
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Втората зона е ЗаnадноафриuнсkИП икоиомичесlОf и валутен СЪЮ3 

(UЕМОА) с 8 държаан-членюС, ко•то има за цел насърчаване на икокоми

ческаrа интеграция между страните, споде~uщи CFA фраиха Ю1ТО обща 

ВЗЛ}"DL Сред nостижсню му са успешното прилагане на махроикономичес

ките kритерин за конверrекцю и изграждането на ефективен мехЗИИЗ"Ьм за 

наблюдение. UEMOA е приел МJmlИЧССКМ съюз и обща външна мimtичectta 

тарифа, осъществява и реrпоналнк структурни и секrорни полкrики. 

Фмrура 1. РИО В ЗАПАДНААФРИКА. 

ECOWAS WAМZ UEMOA 

• • 

Зоната на CFA фраяkа (CFA Zone) включва 15 дьрж.ави както от 

Западна, таха и от Централна Африка. В не.1 действат две валути, които оба

че по същество са еквявалеtmtи и са гарантирани от френската хазна. Изгра

дена върху тесните исторкчески връзки между Фраици. и афрнхаиските дър

жави, зоната е израз на общото желание от тези страни за поддържане на 

инсnn:уционалиа рамка, която да допринесе за махроmономвчесk8Т8 сrа

билност. CFA зоната се състои от много различни държави и територии и е 

резултат fY't раэвlfl'Нето и промените в бивwата френсJСа ко лониална им перо. 

След д~rане на тsхната независимост повечето на новось:щадените афрн

кансJС.И дьрж.ави решават да останат в рамkИТе на една хомогенна група, 

която се характеризира с нова инсnn:уционална рамха и общ механизъм на 

обменните .курсове. 

Централноафри1С8НСIGШ' CFA франх е в основата и на Цеmрапноафри

канската валутно-)fкономическа общност (СЕМАС) с 6 държави-членки 4 . Hell
нкre цепи са насърчаване на тьргов~ сьэ,цаваие на дейстsащ общ пазар, no

rwu~a солидарност между народиrе и спрямо неnрквмеrнрованнте държави и 

региони. През 1994 r. общнос 1 1а успява JJ11 ВblleДe мерки, насочени кьм намаля

ване на kВoпrre и нетаркфнкте ограничения спрtмо обхваrа к размера на мит

ническнrе 'lарИфи. В мoмetrra дьржавнте от СЕМАС cnoдerurr обща финансова, 

реrулаториа и правна рам!'а и прк.пагат обща мюничеса 'lарИфа спр11мо трети 

страни. На теория тарифните оrраничеИИI са премахнати вътре в общността, но 

'Бе11к11, 6ypklUla Фвсо, Г\~иае.-Б~кау, Kor .it'Ивollp, Маnи, Нмrер. Ce!llCl1U, Toro. 
• Анrоц. БуруЩ11t, Гlбott, дJ> KOlll'O, KOl«'C>, КАмерув, &.торкuиа Г111111U, COI:/ Tot.1e " 
Пркиснm1, Цекrр111-Ф1Jихаж:11ареnубnuа, Чад. 
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m.п.кото приложение на тези мерки се отлага във времето. Движението на к.аmt

таnи също е свободно. 

В Иасономичесиrа общност на дьр:асавкrе от Цекrрапна Афрюса 

(ECCAS) членуваr 1 О Д'ЬIJЖUIГ. В този регион се намираг 4/5 от африюшсц

те rори, има много минерални ресурси и нефr. КонфJiик1и1е- обаче му пречат 

да реализира narctЩИana си. В nродължеНJtе на ЦIЛО десеrнлtl.'Не в седем от 

тези държави има военни конфлюсrи и ~нека войни. Цemrre на ECCAS 
включват: развиmе на физичесасата, нкономичесюrrа и валуmата юrrеrрацш в 

pentoнa; мир, CIU')'PHOCТ и стабК11Ност; повишаване на капацитета, палитичес

ки интервенции, предприемачески инициативи, хомунюащии и колеkТИВни 

преговори. През 2004 г. дьржавJrТО-ЧJJеИIОf ПОДЛИСВIП' сьглашение за зсr. 

което обаче все още не е започнало да действа. ECCAS има слаб инстнтуцм

онаnен и организационен капацитет. 

Икономическата общност на държавкrе от големите езера (CEPGL) е 
сьэдадена от 3 страни 6 основно за оснrур1ване на мир и сиrурност в регион, 
в .който има чести конфnикrи. Целта й е осиrуряване на сшурността на дъ_р. 

жавите-членки, подпомагане на съэдаваяеrо и развитието на дейности ar 
публичен иtперес, иасьр11аваяе на свободнсло движение на сrоки и хора. 

установоане на псно сьтру дничесmо във всичl(И обла.сrи на ПО.11Н'J11ЧССКа1:&, 

икономичесхата и социалната сфера. В икономическата обласr шма реатtн 

резу.~rrати. 

Фш:ур11 2. РИО В ЦЕНТРАЛНА АФРИКА 

СЕМАС ECCAS CEPGL 

ОбЩИJ1Т пазар за Изro'llfa я Це1rГрЗЛВа Африха (СОМЕSА) е общност от 

19 държааи 7
• Мандгrьт на общносnа е JJJJ. сьздаде наm.лно юпегрираяа и 

международно коюс.урентна РИО, в коnо да JWa висок сrавдарт на живот. 

мир , nолитичесn и социална стабилност, както и свободно двlDIСение на 

хора, сrоки, ycnyrи н капкrали. в дейС'IUЩllТа в момеиrа зет членуват 14 

'Гlбон, Коиrо , Кwерун, Еоаrориална Ге111tеа, ЦeinpanllOlфpllAlll:a peuy6JIJD:1, Чад. 
f Бурунди. ДР KolU'O, Ру1Щ18.. 
1 Бурунди, Щ> l<ofll'O, д.мбуnе, BПlllet', EJ11'11)e8. Et110пu, Зutбц Знхбебве, Кенц Коморспm 
остром, Лаб~ц, Maдar1Cup, Мап1.1111, Ма.рициll, Руада. CeJlllJuJm, Суд1111, СJазкпеttД у,_., 
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държави. ПОС'Пfrnати са сериозни резултати в премахването на тарнфииrе и 

иетарифните пречки пред вътрешнореrионмната тьрговия - приета е обща 

митническа тарифа, опростени са правмата за произход, хармонизирани са 

пь111нте такси, въведен е общ паспорт за пьтуване в рам:ките на общносrrа. 

Дадеа е стартьт и на валутен сыоэ, ~tойто тр11бва да. зараб01я ~з 2013 r. 
В Източноафрюаuюu общиост (ЕАС) членуваr 5 .аърави и е едннсmе-

ната РИО, с kОято ЕС има nодпИсано споразумение за RКОномическо парт

ньорсrво (СИП). Целrа lt е изграждането на просперира.ща, коихуревrна, си

rурна и поnнтическк обединена Източна Африка. ЕАС стимулира задъпбоча

ваието на Иkономическа:rа, оотrrическт-а, социалната и куmуршnа ннтеrра

циа. за да се подобрисrандарrьт на живот. В общкосnадеАСПJа МС, от 2013 r. 
ще има и обща валута - И3ТОЧНоафрикански IПИЛИНГ. Текат преговори за общи 

докумеши за самоличност и безвизово пътуване. 

Меж.аупра.витепсt11еният орган за развнтие 9 (IGAD) има 7 държави 
членки. Дейностrа му е насочена към подцьржане на мира и снrурността. 

както и към въпроси на развитието и икономическата интеrра.цwr. Има пра

вомоЩIU в областrа на политиката, икономнк~па, развитието, тьрговипа и 

снrуриостrа. При сыдаването му очаквани11Та са били той да стане северния 

сектор на Общия пазар за Източна и Централна Африка, а Южноафрнкая

сота общност за развитие - южниа. 

Фиrура 3. РИО В ИЗТОЧНА АФРИКА 

СОМЕSА ЕАС 1GAD 

} 

• 

Самата Южноафриканска общност за развитие е основана iarro конфо. 

ренция за координащu на развитието през 1980 r. и се трансформира в 

общносr за развитие през 1992 r, В нея чпе.нуват 15 ,цьржави 10 • а основн~n:-а 
НКОНОМЮ<а е РЮА. зсr е ПОСТИПfата през 2008 r., предвидени са конкреmи 

стъпки за изrраждаRето на ИВС. Въпреки че целите на SADC не се изчерnаат 

само с 8ЬПроси в областта на тьрrовИI11'8, Протоколът эа тьрrовила, noдmtcaн 

през 1996 r., е rлавнИJ1т двигател на интеrрациоЮ1ите процеси. SADC nocncra 
ЗСГ през 881)'СТ 2008 Г . , ICIПO следващата сrьnк.а е разработвавеrо на rqюrpaыa 

1 Бурунд11, КеНJU, Руа1ща, Т1113811МS, YПlllllL 
9 д.мбуnс, Ермтрс:8, Eтиoniu, Ke11u, Соwапц Судан. YraюllL 
10 Авгоп.а, Баn:уана, ДР Конrо, Лесото, MIДlll"llaalp. Маnаан. Маарм1.111А. МОIВМбмк. Н1111116ма. 
РЮА. Cellшмirre, Сu:змпе11д. TlllWJllll, :Ш.бкt , Зиwбабве. 
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за сътрудничество, насочена към насърчаването на развитието на реrяоналн11J1 

производствен калациrеr чрез подобриване на реrионаnната инфр8С1рУ1tТУр8. 

Южяоафриканс!КИП митнически сыоз (SACU) е наА-сп~рижr в света, 

основан през 1910 г . Той включва 5 държави 1 1 . На територи.ата му работи и 
обща валуrка зона . Целта на съюза е поддържането на свободното движение 

на стоки между членовете. Сега в SACU действат обща МlfПIИЧеска тарифа и 

обща тарифа на акцизите и същевременно се водят преговори за подписване.

то на сиn с Е С . 

Фuzypt14. РИО В ЮЖНА АФРИКА 

SADC SACU 

Маrребскип съюз {UМА) е общност на 5 северноафрикански държа

ви 1 2 Целите са запазване на ИIСономическите интереси на региона, насърча

ване на икономическото и културното сътрудничес1110 и стикулиране на тьр

rовските отношеНЮ1 с крайна цел постигането на Северноафрикански общ 

пазар . Общностrа няма оmоwения с АИО и все още не е подписала Прото

кола за отношенюта с АИО , В'Ьnреки че се разглежда каrо сrь.пб на общ-
• 

нocrra. 

Общнос11а на Сахел-Сахарск:ите държави (CEN-SAD), в която членув~rr 

29 страни, е рамка за иитеrрация и хармоннЭ8ЦН1 1 3 • Целта й е ,,да стане воде
щата организация сред РИО в Афрюса", но засега не са ttредприети никакви 

реални действия в тази посока. Сред основните цели на общностrа е и уста

новяването на базиран на знанието икономически сьюэ между държаанте

членк.и за справяне със сушата, която има сериозни последици за Средио

Сахарс"8Та эона. Основните икономически задачи са съюз за преодОЛlеаке 

на екологичните, rеополитнческкrе и езиховите р83ЛИЧt111. Освен това CEN

SAD поема задъJ1Жевието да работи заедно с другите РИО за засилване на 

мира, скrурносна и стабилностrа и uодпомаrане на икоиомичесхото и 

социалното развитие. 

11 Боrеуана, Лесоrо , Наwвбиа, РЮА, Сuэиn е к д. 

ii А.n8ир , Либиs. Мароко , МаврИ1'1UU111, Тунис . 
11 Бе нин , Бур~сина Фвоо, Г амбц Га11а, ГВ11111:11 , Г 1111не.Бисау , д.мбуn! , Впmет, EplЩlell. Капе 

Верде , Ке нц Kor.&opciurre ОСJРОВМ, Кт д ' Ивоор, Л и6ериs, Лнбu, Ммм, Мuританц Мароr:о. 

Ниrер 1 Ниrериа, Сао TOlile и Прмнцмnи, Ceнenr.n , Смера Леоне, Couuu, Судац, Toro, Ту11мс. 
ЦеtnрUиоафрианс1а ре.пубпиха. Чад. 
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Ф11zypt15. РИО В СЕВЕРНА АФРИI<А 

UМА CEN..SAD 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

,,Напред'ЬК'Ьт на кнтеrра.циnа в Африха е разпръснат между р8311Ични 

сектори, регионалните икономичесхи общности и отделните .llЬржави. Има 

определени резулrати в об.nасrта на търrовюпа. комуникациите, мщсрокко

номическаrа лопитиха и транспорта. Като цяло обаче са налице съществени 

разминаванНJ1 между цепите и лостиженнrrа на повечето регионални иконо

мически общноепt. особено в областrа на вътреmнореrионалната тьрrовНJ1, 

м&JqЮихономическата конвергенция, проиэводите11Носrrа и физнчссюrrе 

връзкм" (ЕСА, 2004). 

Таблиuа 2. НАПРЕДЪК НА ЮПЕГРАЦИОНЮП'Е ПРОЦЕСИ В РИО 

CWCD BIDR 

&юреки заивенн-rе си цели НJ1кои ar общносmrrе все още не дейс11R1Т -
липсваr подписани споразумения както между държа11и-rе-член1СИ, така и с 

АИО. 

РИО показват сериозен напредък в областта на либерапиэацtumJ и ул~ 
• 

нени11та за тьрrовиRТа, но прогресът l<'ЬМ хармонизирани и интеrрирани ре11f-

онални пазари е бавен - официалюnе данни показват, че въ-q~еоmорегионап-
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наn тьрговИJ1 в осемте признатм от А С РИО е само 10,5%. " Това може да бъ

де отдадено нвй-ве11е на липсата на доПЬJJВЦе и диверсифиDЦНJI на произ

аодствеката струК1ура, високите прсшзводсrвеии разходи и доминацюrrа на 

НJ11t()Jl)(O държuи при износа" (Ndomo, А.. 2009). MaJ<ap че JШСОИ РИО npaв.n 

сrьmси k'ЪМ эоян за свободна тьрrоаия и МJmiичесц сьюз, rrьлната пазарна 

КtrrerpaциJ: все още остава в сфер;па на наде.аите. 

Премахването на мктата а различните общности с на различен етап на 

осьщесnnанс , tcaro в по1JП1 вси'ООt деАстващи РИО то е посmгнаrо поне за 

определени стоки. В ECOWAS протичат преговори за премахване на митата 

~ всКЧIОJ стоkК, което вече е в сила за пепрерабоtеюпе проду1m1 между 

вснчJСИ държави-члеНkК. Всич к и членуващи в UЕМОА С1р8НИ поемат анrа . 

жимеити за постепенното нзrраждане на зона за свободна тьрговu меж,цу 

1994 и 2000 r „ което е завършено . ВсиЧХll J:Щ>ЖЗ.ВИ от СЕМАС са премахиа

Л)f миnпа., ИЗfl'ЬllНl"Вайки иэисk'Ванията за ~аване на валуrен съюз до 1994 r. 
СОМЕSА започва нам8JD(Ване ка юmпа през 1994 г . с цел премахването им 

до 2000 г „ но НJIКOR страни либерэ.лизнр~rr вътрешнореrионалн~rrа тьрговн.11 

нзЦЯ110, а други - само частично . ЧJJelfoвt:re на ЕАС все още припаrаr нама

ления на митата. Проrокопът за валутен съюз е подnисан през 2004 г . и алнэа 

в сила през 2005 r. Схемата за намаrоrване на МВ'Т81'а на SADC позволява на 

с:траиите да избират за хои crokИ да ги понижат, при условие. че се С'ГИГЯе до 

осьщестuването на общите цели . 

Не е тоJПСова лесно да се оцени напредъх:ьт при премахването на нета

рифниrе оrраииченп , защото данните за тп не могат да бъдат получени ди

реk111о - основниn проблем е липсата на сьnоставимост между правилата за 

nРQизход, коnо би 'Iрябвапо да улесни търтов1111'8. ПодобЮt пречки пред 

вътрешнореrноналиата тьрrовия насърчават търговците да пренебрегват 

формалнюа бюроасрацJЦ и да се npeнacO'IВitt към неформаnна тьрrовИJ1 

(Ndomo, А„ 2009). 
Сьщесrвен напредък в областта на свободното движение на хора ИNа 

само в l})И РИО - СЕМАС. ECOW AS и ЕСА, ха.то в ПОСЛеJIИИ1"С} .аве ~ във~ 

дени и реrионалн.и паспорти . На практика обаче двкжени:ето на хора не е 

толкова свободно, к010<ото би трябаало да бъде - пазарът на труда и бизнес

средатз в НJ1кои сrраин поставят n~rолеми изисI<ВаНИ.11 пред ю.пuрантите. 

оuолкото пред националните гражцани. В изследване на ИКА от 2006 г . се 

изтъква. че 9()0.4> от държавите са премахнали входните визи за част от сrра

н~rrе-члеН'kИ на РИО , докато само 65% са признали правото на уотанов1ваяе 

(ЕСА. 2006). 
ВсИЧJСН РИО са въвеstи лод няхаnа форма инструмент за насърчаване 

на транзита, нама.nJ1ване на разходите и подобрuаяе на ефехтивностrа. В 

регионите от Запад11а и Източна Африха crapпtpirr проекти за свързване на 

желеэопьТНИJ1 'Iр8ИСПорт. И все оак транспорпrнте разходи в контииеmа ()(> 

тават наD-големкrе в света, с много несВ'Ьрзани сухопь'IИИ, В'ЬЗД)'ШНИ и 

жслезопьтюu мрежи. Това води до необосновано високи разходи за иэвърш• 

ване- на стопаяска дсlЬюст . 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕГИОНАЛНАТА 

ИНТЕГРАЦИЯ В АФРИКА 

По повод усложненостrа и обьрканостrа на реПfонапната Иlrl'Сгрщия в 

контннеlfПi Алвсс, ДреАпьр и Халсън 1r характеризират каrо ,;rеJШЖера за 

спагети, която спира процеса на регионална икгеrрацшr, xaro сьздава CЛO)l(JIO 

премкrаие от политически ангажименти и ИНС'Пfl}'Ционални изисквания" 

(Alves, Р., Draper, Р., Нalleson, D., 2007). 

Фнrура 6. АФРИКАНСКАТА "ТЕНДЖЕРА СЪС СПАГЕТИ". 

~tfМOo\·:t...• 15 
ШrilЛ· Ww; ' а.е 

l()AJ).чмu J •F==..,.•..-r
CfA • 'lll•м ("fA-ts-
t.~Wl\C•Цwrpt lt AWi)iSC 1 

IJ:C.AS- ~-
Cf!fil"IL_4H ;: ..... ,.~•r: •••nucwwtc.....,. 
tA( lt ......,„ 
.X:OWA.t·I' idC~- . ,.,,...,,„1111щto1a~ 
WAМZ • ._......_ 

СМА · °'1118~-,... 

SЛCU·tn.i. „ ''"""*~...., 
MDC'·IO- 11 --- llic -„к--
t~6SA· nt'llftll-.•JЬNiw•....,,.._.,...... W.МO·~•()tp с•'"' 4 .„.,._.. 

Ot 53 държави на кокmнента 26 членуват в две РИО, 20 - в три, Демо

кратична републюса Конго (ДРК) е член на 4, а само 6 държави членуват 

единствено в една групировка. Множественосrта и эастьпването при членст

вото в отделните РИО сьэдават усложнена мрежа от противоречащи си 

задължения за страните-членки. Така интеграцновннте процеси се оскъп.

ват, стават неефеК'I'ИВНИ н иесфн.каснн. Използването на общи координа

ционни мехаяизми, в т. ч. Протокола за отяоmеВИJПа между АИО и РИО, 

меморандуми за общи noлlflIO(Н, редовен обмен на информltЦltt н сьвмССDfо 

проrрамнраве, засеrа все още е доста ограничено. Това эатрудНJ1ва тьproв

ciarre и икономическите връзки както вътре в коитинента, таIСа и с останали• 

свп. ,Държавите доброволно тьрсwr членство в НJ1колко групировки с на

деждата да максиАtиэиряr ползите от НJrrеграцията и да МllНИМКUlрЗТ заrуби

те, като раэпределwr рнаовеrе" (Ndomo, А., 2009). 
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Пocntraнero на сериозен Напрсд'ЬК на икономическата интсrрацю1 е~ 

преru~тствано от нежеланиеrо и иеВ'Ь.Зможността за предотвр1П11В8Не кли рu

решаване на мно•естваrо сьществуwJUt в Афрвха конфJJЮ:rи. ВJIКОИ от 

конто са особено насилствени . ефеJСJ'ЬТ от пх е значктслнюrr брой жертви. 

разрушаването на couиaJtнiu и nо.11И111Ческ~ц ред , масовоrо оrрабваяе иа 

икономически ресурси, намаru~вакето на доверието в държавата, сm:лабаанс

то на коmрола по rраmщите, иарасmа.неrо на napntзaиcIOI и Ч8С1'RИ армии и 

т .н. Редица РИО, сьздаценн с цел подобр~~ване на икономическото развитие, 

са твърде заети с миротворч.ески операцин, 

Сред основюrrе проблеми, затру.дю1ващи и забавящи юrrеrрациоииите 

процеси в Афри.ц woraт да бъдп посочени още системните nробпеми. коя

то пречат на икономическото развитие на отдеmпrrе страни, какrо и нежела.

ннето за П'ЬllНО участие в интеrрациnа на НJ1кои държави поради очаквани~~ 

за раэходн и неравномерни ползи . Недос1а1ьчниrr ацминистративеи капаци

тет от своя страна ограничава изrrьпнението на определени задачи и прилага.

нето на съответни интеrрационви инструмеwm. например .либерализаФtца 

нв търговията. Освен това националните мuроикономически ПQIJИТИКИ на 

африканските държави са несrабlUIНИ и непоспедователни. липсва съвмести

мост ва цеnИ1'е на отдепняте РИО, конто би трrбвwю да сnп~улнраr процеса 

на иwrеrрация на континента. 

Леrитимносnа на РИО е оrраяичена и от и.кои неуспехи при спрuед

л и.вото р~nпре.деляне на ннтеrрационните раn . одн и ползи. Същевременно 

тези общности по.nучават праваrа си от недобре очертани МIЩЦаТН и норма

тивни рамJСИ - по този начин легитимността и влас~та на шкои от ttX ое 

свързваr с определени личности , коеrо от своя страна nреднэвноа 1ернзи на 

довериеrо и лепrrимностrа. 'Гра'бва да се изтыснат и f\JllCOЯ проблеми. поро

дени от старите колониални зависимосrн, които понякога водrr до съперни

чество в рамlСНТС на уnравителmnе орrани на Шlkои РИО . Типичен пример ~ 

съперничеството ме)IЩ)' фраикофонсюrrс и анrлофонсааrrе държави в раз.

лични КОМИСИИ И КОМИ1'1:111. 

РИО трябва да ocиrypn сьвмссткмостта ка иитеrрациОНВ11.1 процес на 

кокrннеmа със зщ:r;ьnженИJТа, к о ито отделните държави- имат кьм nншно

тьрrовскнте си Пар111ЬОр~. Външюrrе партньори иrрuт ВU[На рол11 за раци· 

онализацияrа на РИО в Африка, особено текущите преговори за подnисване 

на споразумевИI за иконом.Н'lеско партньорство с ЕС. Причината с, че дър

жавите в Африка с малко изключен.а тьрl)'ват предимно с ЕС. Преrоворкtе 

за СИП обаче не се припокриваr със С'ЫЦеспуващwrе РИО, коеrо уСJJож:иява 

и бС'J това депQаmото съществуващо положение - хаnацмwтьт е пrьрде раз.

nрьснат , юrro по ю э и nачин заппашва още повече да засили раздепеЮtето на 

pencoяirre . Друг резуmат е трудното постиrане на общо съгласие no СИП от 

отдспните дърааи . ,.Въпреки че СИП имат за цел насърчаването на репt· 

оналната юrrеrрация , кепоqхщСП1еното им въэдеRС't'IS.ие е още nо-rОЛJ1мата 

фраrwснтация на сьщесrвуващwrе реrнонални нкономичесm блокове в 

Африu с wэкmочение на Източяоафрн1W1с1С81'8 общяос'Г' (NkuJuleJco 
Кhumalo, 2008). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИкономичесkJПе артумеН'IИ за ре111онално сьтру дничесrво са оообено 

сялни, като се има предаид MIUIXНllТ размер на много сtранн ar Африка от 

икономическа гледна точаса. Въорепt това на пра.пика всички реntонални 

иитеrрационни уси.лu на коlП'ИИента до този момекr са ако не неуспешни , 

то със съмнителни peзy.irnmt. ХарNонизацнята и координациrrа между РИО 

в Африка е жизненоважна, защото би довела до доброто упраапсние и 

контрол юucro на вт.трешниrе, така и на външните сили, мияещи върху 

интеrрацноннИJ1 процес .в континента. 

Важносгrа на РИО каrо основни стьлбове за nocmraн«m> на континен 

тапна итеrрации се признава на ~ свикани от Африканския съюз след 

2006 г. q>ещи на миниС'J1)кrе. с:rrrоварящи за регионалната ннтеrращu . На 

тях се подчертава нуждата от хармонизиране и рационализиране нii nолитн

юnе, проrрамите и дейносrнте им с цеn да се стммулира задьnбоч.аването на 

ииrеrрационните процеси. ОсновНИIТ фактор за успех на процеса на pa&nt· 

оuаnизация на РИО в Африка. без значение ar това какъв подход ще бъде из.

бран, е политич.ес~аrrа вом и ангажираностга на всички участващи в процеса 

държави. 
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