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Успехи и предизви~сателство па рсгиоnал11ата 

нко11омвческа н11теграция в Африка 

Едуард Маринов 

А1101пация. Държао11и1пе и праоителстве11ите ръкооодители 11а 

Африкаиския сыоз прие.мат и осъщесm(Jяоат усилия за регио11ал11а 

интеграция като обща стратегия за развитието 110 ко11типе111па. Целта 

т1 11иво Африка е създаааието 11а Африка11ска ико11ом11•1еска общ11ост 

като последния от u1ecm последовател11и етапа, вклю•1ващи 'iacwiвa//emo 

на л1е:ждусектор11ото сьтруд11ичестоо и уста11овява11ето 110 региопалии 

зони за свобод11а търговия. вапуте11 съ1оз, общ пазар. париче11 и 

ико110.м1tчески съюз, обхващащи целия ко11111и11е11т. В маме11та а Африка 

същестиуаат 16 регио11ш111и щ11пеграцио1111и общ11ости, като 8 от тях са 

официШ11ю призпати и играят ролята 11а фундаме11т за изгра:ж:да11ето 1u.1 

Африка11ска 11ко11омическа общпост. Разгледа11и се not:muгuamuяm 

иапредък G и11теграцио1111ите процеси, както и предизвикателствата пред 

11его. 

КлючQвu думи : Ико11омическа и111пеграция, региоиалии 

и11теграцио111т общ11ости, Африка 

Реги о налната ин тег рация в Африка е заяве11а приоритетна цел 

както на африканските правителства 1 така и на световните до нор ск и 

о рга низа ции още от ранните rоди нн на получаванет о 11а 

11 езав исимост. Тя трябва да адресира динамиката на 

rл обал и зиращата се икономика като средство за осиrуряване на 

конкурентоспособност чрез по-добрите възможности. които 

пре доставя в областта на м ежду нар одн ата търговия. В случая на 

Африка това е с още по-засилено з11ачен ие зарад и колониалното 

наследство, недоброто управле ние и множеството конфликти. 

Регионализмът се разглежда като възможно лекарство за 

политическите и икон ом ическите проблеми на континента. 

Афрt1канските лидери са все по-заинтересовани от 

ускоря ване то на процеса на създ аване на Африканската 

икономичска общност (АИО) чре з развиването на ини ц иатив14 за 

хармонизация и сближаване като тристранната зона за свободна 
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Тhрrовня (ЗеТ) eOMESA- EAe- SADe. Въпреки че регионалните 

интеrрацио11нн общности (РИО) полагат доста усил1-1я за 

постигането на първите три етапа, заложени в Договора за 

създаване на Африканска икономическа общност чрез приемането 

11а поетапна отмяна ~а митата във вътрешнорегионалната търговия, 

11алице са множество разлики помежду им: някои РИО все още не 

могат да създадат зет. докато в други вече действа дори 

митнически съ1оз (Ме) . Темпът 11а напредък не е еднакъв и при 

наличието па припокриване 11а чле11ството па много държави в две и 

повече РИО, задължително е да се вземат стратегически решения и 

да се предприемат действия в посока създаването на континентална 

зет като пърnа стьпка към ко11ти11ентален ме, общ пазар и като 

крайна цел - напъл110 фу1-1кционираща АИО. 

Създаването на общ континентален пазар на стоки и услуги, 

R който действат свобода 11а движение на работници и инвестиции 

ще подпомогне изграждането на МС и на Африкански общ пазар . 

То би помогнало превръщането на 54-те отделни икономики в 

Африка в едн11 по-съгласуван голям пазар. Съвместното 

използване на богатите ресурси на Африка за създаването на по

rолямо и конкурентно икономическо пространство би позволило 

на пазарите в Африка да бъдат по-ефективни. Общият пазар също 

така би помогнал за у1Величаване на вътрешноконтинентал11ата 

търговия чрез по-добрата координания и хармонизация на 

режимите за либерализаци.н и улеснение на тьрговията между 

РИО. Освен това, той би помогнал да се преодолеят проблемите, 

свързани с припокриването на членство и разминаванията между 

съседни РИО, като ло този начин би се разкрил потенциала за 

межлуреrио11а.пна rьрrовия на континента. 

Етапи 11а изrражда11е 11а Африка11ската ико11омическа 

общност 

ДАИО е приет лрез 1991 г.и влиза в сила от 1994 г. Той 

създава АИО като част от АС (ДАНО, чл . 98). Договорът определя 

шест етапа, които трябва да бъдат изпълнени за лостепен11ото 

създаване 11а АИО в рамките на 34 години (ДАИО, чл. 6). Договорът 

приема и•1теrрацион••ия подход, зависещ до голяма степен от 
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успеха на и11теграцця в рамките на регионалните интеграционли 

общности (РИО). 1 В Договора изрично е заявено, че АИО ще бъде 
създадена основно на базата на координиране и постепенна 

интеграция на дейностите на РИО. Затова и РИО са определе~1и 

като ИЗJ ' раждащите блокове на АИО. Идеята на етапния подход е, че 

интегра11ията първо следва да бъде осигурена на регионално ниво 

чрез създаването и укрепването на регионални интеrрационнн 

общности (РИО), които в определен момент ще се слеят в АИО . 

Първият етап вкл1очва укрепването на съществуващите РИО 

и създаването на нови, където не съществуват такива и е трябвало 

да продължи до 1999 r. (ДЛИО, чл . 6). По времето на влизане в сила 

11а договора в Африка съществуват Маргебскня съюз (UМА). 

Общият пазар на Източна и Южна Африка (COMESA), 

Икономическата общност 11а Заnад11оафрнканските държави 

(ECOW AS), Икономическата общност на държавите от Централна 

Африка (ECCAS) и Юж11оафрика11ската общ•1ост за развитие 

(SADC), които включват всички държави на континента. До 2001 

година Общото събрание на АС приема още три общности -

Междуnравителствения орган за развитие (IGAD), Икономическата 

общност на Сахел-Сахарските държави (CEN~SAD) и 

Източноафр1-1канската общност (ЕАС), а през 2006 r . е взето 

ре111ение да не бъдат признават повече РИО. 2 

Вторият етап е с продължител•1ост 8 години и има за цел РИО 

да намалят или премахнат митата, квотите и други оrраничени11 

пред вътрешнорегионалната търговия . Освен това се предвижда 

интегриране 11а политики в областта ва търговията, фина11сите, 

транспорта, комуникациите, промишленостrа и енергетиката, както 

и координиране и хармоt1нзаu11я на дейностите на съществуващите 

1 Mlenga, К„ 2012, с.2 
z В момента в Африка има още 8 РИО - Икономическата общ1-10С'Г 

11а държавите от Големите езера (CEPGL), IОжноафриканс . кия митнически 

съ1оз (SACU), Съюзът на река Ману (МRU), Заrrаднояфрикаliския 

Ю<ономически и паричен съюз (UЕМОА), Заладноафриканската парична 

зона (WAМZ), Зона на CFA франка (CFA), Централноафриканската 

икономическа и валутна общност (СЕМАС), Комисията на Индийски" 

океан {IOC). 
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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 

етан от създаването на АИО.
3 

Третият етаn със срок до 2017 r. предвижда премахването на 

търговските ограничения чрез създаването на зони за свободна 

търговия в РИО и въвеждането 11а общ11 мит11ичсски тарифи чрез 

с ъздаването на митнически съюзи (МС). Почти всички РИО са 

завърr11или третият етап с изключение на UМА., 
4 
fGAD ~ и CEN

SAD6. За разлика от другите РИО, в БАС МС е първата стьпка 11а 

интеrрационния процес през 2005 r. Напредъкът в осъ1цествяването 

на третия етап от създаването 11а АИО е задоволителен , макар че за 

общностите, които не са постигнали предвидените цели в период 11а 

от11осително спокойствие (например UМА), бъдещото им постигане 

ще бъде затруднено поради наличието на конфликти. 7 

ЧетRЪJУfИЯТ етап със срок до 2019 r. е създаването на 

Африкански митнически съюз чрез хармон~iзиране 11а общите 

митнически тарифи на всички РИО. Като стъпка к1,м постигането 

11а тази цел може да се отбележи създаването на тристранната зет 

межцу СОМЕSА, SADC и ЕАС през 2008, с която трите общностt1 

премахват тьрrовските бариери nомежду си. 

По отношение на петия и rпестия етап - създаването на 

Африкански общ пазар ~• на континентален икономически и 

паричен съюз засега няма прогрес . Сроковете за осъществяването 

им са съО'Гвет110 2023 и 2028 r. 
Осъществен е значителен напредък в изпълнението 11а етапите 

на създаването на А.ИО. Повечето РИО изпълняват задълженията си 

по ДАИО по график, при някои има известно закъсне11ие , а т рети 

дори изпреварват сроковете. Заявеното О'Г африканските лидери 

през 2012 г. намерение за създаването на континентална зона за 

свободна тьрrов~1я може да се разглежда като въ з можност за 

сериозен напредък в процеса на континентал11а интеграция 
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4 
Об1цността не функционира, считано от мзй 2009 г . 

5 Заради конфликтите в реrион а (Судан , Сомалия) . 
6 Споразумението за ЗСТ е още в проектна фазз . 
7 Mlenga, К., 20 J 2, с.8 



Постпrнати резултати 

„Напредъкът на и1пеграцията в Африка е разпръснат между 

различни сектори, регионалните икономически общности и 

отделните държави. Има определени резултати в областта на 

тьрговията, комуни1<ац11ите, макро1-1ко1-1омическата политика и 

транспорта. Като цяло обаче са налице съществени разминавания 

между целите и постиженията на повечето регионални 

икономически общности, особено в обласrrа на 

вътрешнореrионалната търговия, макроико11омическата 

конвергенция, производителността и физическите връзки" 8 
• 

CEN
SAD 

ЕАС 

CEPGL 

СЕМАС 

~CCAS 

UEMOA 

WAМZ 

10С 

ECOWAS 

CFA 
IGAD 

SACU 

SADC 

Таблица/ 

Напредък на интеграционните процеси в РИО 

Икономически и валутен Свобода на 

Зона за съюз път ване Полити-
1---~-----.---+---"-.-----1 Вос11с11 

свободма Митни- ческ~1 
Общ Валутен Без Без 

тьрговия чески 
nазар съюз 

съюз 

съю · j 

визи гра11ици 

съюз 

- l1f'l'A"O*O'IO; - 11сео~ 

8 ЕСА. 2004. р. 33. 
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Няко~i от общностите , въпреки заявените си цели, все още не 

действат - лиnсват подписани споразумения както между 

държавите членки, така и с АИО . 

РИО показват сериозен напредък в областта на 

л11берализацията и улеснения на търговията , 110 прогресът към 

хармонизирани и интегрирани регионални пазари е бавен -
официалните данни показват, че вътрешнореrионалната търговия в 

осемте признати от АС РИО е само 10,5°/о. „ Това може да бъде 

отдадено най-вече на липсата на допълване и диверсификация на 

производствената структура, високите производствен~1 разходи и 

доминацията на няколко държави при износа". 
9 
Макар че някои 

РИО правят стъпки кпм зони за свободна търговия и митнически 

съ1оз, пълната пазар11а интеграция все oute остава в сферата на 

надеждите. 

Премахването на митата в разл1i1•111ите общност11 е на различен 

етап на осъtцествяване, 1<ато в почти всички действащи РИО то е 

постигнато поне за определени стоки. В ECOW AS протичат 

преговори за премахване 11а митата за всички сток•1, което вече е R 

сила за непреработените продукти между всички държави-членки. В 

UЕМОА всички държави-членки поемат ангrокиме1rr~.t за 

постепенното създаване на зона за свобод1-1а търговия между 1994 и 

2000 г. , което е завършено. Всички държав11-чле11ки на СЕМАС са 

премахнали митата, изпълнявайки изискванията за създаване на 

валутен съ1оз до 1994 г . СОМЕSА започва намаляване на митата през 

1994 г. с цел премахването им до 2000 r., но някои страни 

либерализират вътреtннорегионалната rърrовия изцяло, а други -
само частично . Членовете на ЕАС все oute прилагат намаления на 

митата. Протоколът за в8Луrен съ1оз е подписан през 2004 r. и влиза в 

сила през 2005 г. Схемата за намаляване на митата на SADC 

позволява на страните да избират за кои стоки да ги понижат, np11 
условие, че се стигне до осъществяването на общите цели. 

Не е толкова лесно да се оцени напредъкът при премахването 

на нетарифtrите ограничения, защото да11ните за тях не могат да 

бъдат получени директно - основният проблем е липсата на 

9 Ndomo, А. 2009. р. 19 
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съnоставимост между правилата за произход, ко я то би трябвало да 

улесни rьрrовията. Подо611и пречки пред вътреw11орегионалната 

'ТЪрrовия насърчават Тhрговците да пренебрегват формалната 

б1орокрация и да се пренасочват към неформална търговия. 10 

Съществен напредък областта на свободното движение на 

хора има само в три РИО - СЕМАС, ECOW AS и ЕСА, като в 

последните две са ьъведени и регионални паспорти. На практика 

обаче движението на хора не е толкова свободно, колкото би 

трябвало да бъде - пазарът на труда и бизнес-средата в някои страни 

поставят п о-големи изисквания пред имигрант~п-е , отколкото пред 

националните граждани. В изследване на ИКА от 2006 г се изтъква, 

че 90% от държавите са према.wали входните визи за част от 

страните-членки на РИО, докато само 65°/i) са признали правото на 

уста11овяване. 11 

Всички РИО са въвели под някаква форма инструмент за 

насърчаване на транзита, 1-1амаляване на разходите и подобряване 11а 

ефективността. В регионите от Западна и Източна Африка 

стартират проекти за свързване на железопът11ия транспорт И все 

пак транс п ортните разходи в конт1tнента остават най-високите в 

света, с много несвързани сухопътни, въздушни и железопътния 

мрежи. Това води до необо с 11ова110 високи разходи за извършване 

t1a сто п анска дейност . 

П р едизвикателства пред р ег и о н ал11 а та н11т ег рац ня в 

Афр•tка 

По повод усложнеността и объркаността на регионалната 

интеграция в континента Алвес, Дрейnър и Халсън я 

характеризират като "тенджера за спагети, която спира процеса на 

регионална интеграция, като създава сложно преплитане от 

nол~пически ангажименти и институционат1и изисква11ня " 12
• 

От 53 държави на континента 26 членуват в две РИО , 20 - .в 

три , Демократична република Конго (ДРК) е член на 4, а само 6 

държави членуват единствено в едва групировка. Множествеността и 

111
Ndomo, А. 2009. р . 20 

11 ЕСА. 2006 . 
• , а1 Alves, Р., Draper, Р., Н leson, D. 2007. р.2 . 
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засrьпването при членството в отделните РИО създават усложнена 

мрежа от противоречащи си задължения за страните-членю1. Така 

интеграциониите процеси се оскъпяват, стават неефективни и 

неефикасни. Използването на общи координационни механизми, в 

т.ч. протокола за отношенията между АИО и РИО, меморандуми за 

общи политики , редовен обмен на информация и съвместно 

програмиране, засега все още е доста ограничено. Това затруднява 

rьрrовските и икономнческ1Пе връзки, както вътре в континента, 

така и с останалия свят. "Държавите доброволно търсят членство в 

няколко групировки с надеждата да максимизират ползите от 

интеграцията и да минимизират загубите, като разпределят 

рисковете". 13 

Фиr. 1.Африканската "тенджера със спагети". 

Постигането на сериозен напредък на икономическата 

интеграция е възпрепятствано от нежеланието и невъзможността за 

13 Ndomo, А. 2009, р. 12 
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предотвратяване ИJIИ разрешаване на множеството съществуваutи в 

Африка конфликти , 11якои от които са особено насилствени . 

Еф е ктът от тях е значителният брой жертви, разру1uава11ето на 

социал11ия и политическия ред , масовото ограбване на 

икономически ресурси, 11амалява11ето 11а доверието в държавата , 

отслабването tfa контрола по границите . нарастването на 

партнза11ски и частни армии и др . Редица РИО, създадени за 

преследването на икономическо развитие , са твърде заети с 

миротворчески операции. 

Сред основните проблеми, затрудняващи н забавящ/'! 

и1rrеграционните процеси в Афрнка , могат да бъдат посочени още 

систем11нте проблеми, k:оито пречат на •Н<ономическото развитие 11а 

отделните страни , както и нежеланието за пълно участие в 

интеграцията на някои държави поради очаква11ия за разходи и 

неравномерни ползи . Недостатъчният административе11 каr1аци · 1ст 

от своя страна ограничава изпълнението на оnределен1t задачн и 

прилагането на определени интеграционliи инструменти, 11апример 

либерализацията на търговия'rа. Освен това 11ационал11ите 

макроико11оми 1 1ески политики на африканските държави са 

нестабилни и непоследователни, липсват съвместимост на целите 

на отделните РИО, конто би трябвало да стимулират 11ронеса на 

интеграция на ко11т11не11та. 

Легитимността 11а РИО е ограниче11а и от някои неуспехи при 

справедлив о то разпределяне F1a интеграционните разход1-1 и ползи. 

Or друга страна, РИО получават правата си от недобре очертани 

мандати и нормативни рамки ~ по този начин легитим11остrа и 

властта на някои от тях се свързват с оnределени личности , което от 

своя страна предизвиква кризи на доверието и легитимността. 

Трябва да се изтькнат и някои проблеми, породени от старите 

колониалнli зависимости, J<оито nоня1<ога водят до съперничество в 

рамките на управителните органи на някои РИО. Типиче11 пример е 

съперничеството между франкофонските и англофонските държави 

в разл1.~чни комисии и комитети . 

РИО следва да осиrуря1 с ъвместимостта на интеграционния 

процес на континента със задълже1111ята 1 които отделttите държави 

Имат към външнотьрrовските си партньори. Външните партньори 

87 



• 

играят важна роля от голямо значение за рационализацията на РИО в 

Африка, особено текущите преговори за подписване на споразумени" 

за икономическо паJ>11iьорство (СИП) с ЕС . Причината за това е, че 

държавm-е в Африка с малко изключения 11.рrуват nредим110 с ЕС . 

Сrранно е, че преговорите за СИП не се припокриват със 

съществуващите РИО . Това усложнява и без това деликатното 

съществуващо положе11ие, при което капацитетьт е твърде 

разпръснат, като по този 11ачи11 заплашва още повече да зас1-1ли 

разделението на регионите . Друг резултат е трудното постигане на 

общо съгласие по СИП от отделните държави. "Въпреки че СИЛ 

имат за цел насърчаването 11а регионалната интеграция , 

непосредственото им въздействие е още ло-1·олямата фрагментация 

на съществуващите регионални икономически блокове в Африка с 

изкл1очеяие на Източноафриканската общliост" . 14 

ЗаключеоJ1е 

Икономическите арrументи за регионално сътрудничество са 

особено силни, като се има предвид малкият размер на много 

страни от Африка от 1-1копомическа гледна точка. Въпреки това на 

практика всички регионални интеrрационни усилия 11а конти11ента 

до този момент са ако не неуспешни, то със съмнителни резултати. 

Хармонизацията и координацията между РИО в Африка е 

жизненоважна, защото би довела до доброто управление и контрол 

както на вътрешните, така и на външните сили. влинещи върху 

и1rrеrрационния процес в континента. 

Важ.носпа на РИО като основни С'ГЬЛбове за постиганет'О на 

континентална иктеграция се приз11ава на две свикани от Африканския 

съ~оо след 2006 r срещ1-t на мивистрите, отrозарящи за регионалната 

иtrrеrрация . На тях се подчертава нуждата от хармонизиране и 

рационализиране на политиките, програмите и дейностите им с цел да 

се стимулира задълбочаването на интеграцио11ните процеси. 

Основниsrr фактор за успех на процеса на рационализация на РИО в 

Африка , без значение от това какъв подход ще се избере, е 

14 
Nkulu/eko Кhumalo. 2008. р 4. 
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политическата воля и анrажираностrа на всички участващи в nроцесз 

д ържави . 

Позитивен сигнал в посока задълбочаването 1•а процеса 11а 

интеграция е тристранната инициатива за хармонJ.fзациs~ и 

сближаване за създаване на зона за свободна тьрrовия между 

COMESA, ЕАС и SADC, както и nоро,r\ената от нея заяве11а 

rеwимост на лидерите 11а африканскнте държави да ускорят 

процеса на създаване на Африканската икономичска общност . 
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