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1. Въведение

Африканските държави и техните регионални икономически общности (РИО) се
опитват да постигнатинтеграциячрез свободнатърговия, създаване на митнически
съюзи и организиране на общи пазари. Крайната цел е обединяването на тези
интеграционниобщности в Африкански вътрешен пазар и изгражданетона реално
работеща Африканска икономическаобщност (АИО), в която да действат общи за
целия континент икономическа, парична, социални и секторни политики. Чрез
създаването на такъв пазар Африка би засилила икономическатаси независимости
положешаето си по отношениена глобалнатаикономика.
Във връзка с това африканските държави и институциите на интеграционните им
образувания трябва да разширят обемите на търговските потоци общо и помежду
си, използвайки средствата на търговската либерализация. Необходимо е да се
установят действащи зони за свободна търговия и митнически съюзи с помощта на
общи стратегически действия за премахване на тарифните и нетарифните огра-
ничения пред търговията и чрез възприемане на обща митническа тарифа спрямо
трети страни.
Търговията има основен принос за приходите На повечето развити И развиващи се
държави. ТЯ ИМ Позволява Да се специализират и да изнасят СТОКИ, които про-

] Едуард Маринов е асистент в Института за икономически изследвания при БАН, секция
„Международна икономика”, тел.: 028104025, ентай: еаайетагтт/Фуридис-от.
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извеждат по-евтино, за сметка на такива, които могат да внасят на по-ниски от
собствените им производствени цени. Международната търговия е и начин за
придобиване на материални активи, оборудване, суровини и преработени изделия,
които имат критично значение за икономическия растеж. Търговията е една от
основните движещи сили на растежа и средство за постигане на развитие, поради
което премахването на пречките пред нея само би допринесло за увеличаване на
положителнитей ефекти. Това са причините свободната търговия да се разглежда
като важен инструментза преодоляванена подобнибариерии за насърчаванена по-
високинива на взаимообменв африканскитедържави.
Целта на това изследване е да се оцени потенциалъти състоянието на процесите на
регионална интеграция в Африка, като се анализира динамиката на търговските
потоци и тенденциите в търговията на африканските държави и РИО. В първата
част са разгледани някои теоретични постановки относно икономическата
интеграция между развиващи се държави, както и процесът на икономическа
интеграция в Африка и отделните РИО. Във втората част са представениосновните
търговски партньори на африканските РИО, в част трета - вътрешноконтинен-
талната и междурегионалнататърговия. Четвъртата е фокусирана върху вътрешно-
регионалната търговия на РИО, а в последната са очертани основните заключения
от анализа.

1.1. Методологическибележки
В изследването са обхванати РИО, признати от Африканския съюз (АС) за
изграждащиблоковена АИО- Общносттана Сахел-сахарскитедържави (СЕМ-ЗАО),
Общият пазар на Централна и Южна Африка (СОМЕЗА), Източноафриканската
общност (ЕАС), Икономическата общност на централноафриканските държави
(ЕССАЗ), Икономическатаобщност на западноафриканскитедържави (ЕСОШАЗ),
Междуправителственияторган за развитие (1СгАВ) и Южноафриканскатаобщност за
развитие (ЗАВС).2 Тъй като Магребскиятсъюз (ИМА) фактическине е част от АИО
(защото все още не е подписал Протокола за отношенията между АИО и РИО),
въпрекиче официалное признатза такава,той няма да бъдеразглеждантук.
Времевиятпериод на изследванетое десетгодишен- 2003-2012г. За 1СгАВ 2012 г. не
е взета предвид, тъй като в базата данни на МВФ няма информация за получилия
през 2011 г. пълна независимостЮжен Судан, който е най-големиятизносител на
горивав общността.Липсатана данни за тази страна води до изкривяванеот близо 10
млрд. ПЗВ, като 90% от това изкривяванеса при износа.

Данните за външнататърговия са от Птгесйоп оГ Ттас1е винтов на Международния
валутенфонд. Данните са за внос С1Р и износ РОВ в ПЗВ по текущи цени. Липсват
данни за търговията на Ботсуана, Еритрея, Лесото, Намибия и Свазиленд- общият
обем на търговията на посоченитедържави е 2.5% от Африка, като единствено за
БАВС процентътна липсващитеданни е по-висок- 7.6.

2 Карти на избранитеРИО, както и държавите, членуващи в тях, са представенив Приложение 1.
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1.2. Икономическаинтеграциямежду развиващи се държави
ОТ Гледна точка на очакваните И реалните ефекти И ползи от икономическата
интеграцияби трябвалода се разграничаватПроцесите на интеграциямежду развити
Държави, при които се търсят основно статичнитеи динамичнитеефекти,Описани в
класическата и новата теория за регионалната интеграция, и тези, КОИТО протичат
междуразвиващисе и слаборазвитистрани,при КОИТОмотивациятаза Осъществяване
на интеграциятае различна.СпоредМНОГОизследователив повечетослучаитеориите
за икономическатаинтеграцияи ползите ОТ нея , и тези за динамичнитеефекти, НО
особено за статичните ефекти на интеграцията,не са приложими ПО отношение на
слаборазвититеи развиващите се Държави. Техните Проблеми са свързани с иконо-
мическото развитие, а не толкова с относителнитепромени в Характеристиките на
производството и потреблението. За Да се оценят ползите ОТ интеграцията на
развиващите се страни, трябва Да се вземе Предвид тяхната специфика, например
стадий на икономическоторазвитие, структура на икономиките,характеристшси на
производствотои търговскатаполитикаи др.
Широко признато е, че най-добрият индшсатор за успеха на едно интеграционно
споразумениее повишаванетона дела на вътрешно-и междурегионалнататърговияв
общия обем на търговията на страните-членки (Ва1а55а, 1965; Метет, 1960; Црзеу,
1960; ЗаКатото 1969; Аьс1е11аьет, 1971; 1потат, 1991; Маринов, 1999; Киес1а-1ппчпета,
2006; Нозпу, 2013). Въпрекиче е важен аспект на ш-ттеграцията, това не трябва да се
разглежда като единствената й цел. Също толкова значими са и индустриалното
развитие, изграждането на адекватна инфраструктура, повишаването на техноло-
гичното ниво и т.н. Освен това нарастването на регионалната търговия може да е
резултат от отклоненияв търговиятаот по-ефективнии конкурентоспособнивът-плни
държави. Ето защо то можеда се разглеждакато положителносамо ако е съчетано с
подобряванена конкурентоспособносттана световнитепазари като цяло.

Интеграшаята ще донесе повече ползи по отношениена благосъстоянието,ако делът
на вътрешнорегионалнататърговия се повишава, а този с останалия свят намалява.
Доказано е, че търговиятамеждуразвиващитесе държавивинаги е доста по-слабаот
тази между развитите, което предполага, че ползите от интеграциятапо отношение
на благосъстояниетосъщо биха били по-малки.Това предположениеобаче не трябва
винаги да се приема за вярно. Налице са някои фактори, които ограничаваттърговията
между развиващите се държави, и ако тези препятствия се премахнат, е твърде вероятно
търговските потошит между развиващи се страни, осъществяващи интеграшоненпроцес,
да нарастват. Тези фактори включват: първо, ниско ниво на икономическо развитие;
второ, неподходяща транспортна инфраструктура и съоръжения;трето, контрол върху
чуждестраннатавалута и други ограничения на вноса; четвърто, слаб маркетш-тг; пето,
липса на стандартизацияи др.
По-голяма част от вноса на развиващитеот развититестрани се състои ОТ капиталови
стоки. ОТ дш-тамична Гледна точка интеграцията между развиващите се държави
изисквапо-съществениинвестиции и след като повечето ОТ ТЯХ са внасяни ОТ развитите
страни ПОд формата на кагшталови стоки, е твърде вероятно Обемът на вноса на Ш-
тегриращитесе развиващисе държавида нарасне. Дългосрочнатацел на интеграцията
между развиващисе страни не трябвада е намаляване на търговиятас останалия свят, а
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по-скоро промяната на нейната структура. Ако в резултат от интеграция между
развиващи се държави настъпват отклонения в търговията на потребителскистоки,
това ще освободи повече чужда валута за внос на капиталови стоки от трети (развити)
държави. Обемът на търговиятас останалия свят може да не се измени или е възможно
дори да нарасне, но важното е, че се променя нейшата структура.

Икономическияти политическият елемент на интеграциятаса взаимосвързани. Иконо-
мическите загуби и ползи от интеграциятав някои случаи са системно зависими от
политически фактори. Още повече, докато при развитите страт-ш инициатор и
катализатор на икономическата интеграция са икономическите групи заинтересувани,
при развиващите се държави много често тя се осъществява първоначално като
политическа цел и усилие (Стгоззтап а.пс1 Не1ршап, 1995; Шотат, 1991; Киеоа-шпчиета,
2006; Шшсова 2011; Нозпу, 2013).

1.3. Процесът на икономическа интеграция вАфрика

Въпреки че е заявена от държавните И правителственитеръководители цел още От

времето на Получаване На независимост в Средата На ХХ век, процесът На

политическаинтеграция в Африка Напредва бавно, главно поради липсата На ПОЛИ-

тическа воля от страна На африканскитеДържави. В Областта На шсономическата
интеграция, която е с МНОГО по-кратка история, постигнатите успехи, Макар и
недостатъчниспрямо Заявените цели, са значитеш-ю повече.

Договорът за създаванена Африканскаикономическаобщност(ДАИО) е приет през
1991 г. и влиза в сила от 1994 г. Той създаваАИО като част от Африканскиясъюз.
Определени са шест етапа, които трябва да бъдат изпълнени за постепенното
изграждане на АИО в рамките на 34 години (ДАИО, чл. 6). Договорът приема
интеграционния подход, зависещ до голяма степен от успеха на интеграцията в
рамките на регионалните интеграционни общности. В него изрично е заявено, че
АИОще бъде създаденаосновнона базата на координиранеи постепеннаинтеграция
на дейностите на РИО. Затова и последните са определени като изграждащите
блоковена АИО. Идеята на етапнияподход е, че най-напрединтеграциятатрябва да
бъде осигурена на регионално ниво чрез създаването и укрепването на регионални
интеграционниобщности,коитов определенмоментще се слеятв АИО.

Първиятетап включваукрепванетона съществуващитеРИО и формиранетона нови,
където няма такива, и е трябвало да продължидо 1999 г. (ДАИО, чл. 6). По времето
на влизане в сила на договора в Африка вече функциониратМаргебският съюз,
Общиятпазар на Източна и ЮжнаАфрика, Икономическатаобщност на западноаф-
риканските държави, Икономическатаобщност на централноафриканскитедържави
и Южноафртшанскатаобщност за развитие, които обхващат всички държави на
континента.До 2001 г. Общотосъбраниена АС приема още три общности, Между-
правителственият орган за развитие, Общността на Сахел-Сахарскитедържави и
Източноафриканскаобщност, а през 2006 г. е взето решение да не се признават
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повече РИО като изграждащиблокове на АИО.3 След дългогодшлнатапасивност в
дейноститеи инициативитена АИОпорадипротивопоставянетона Марокоот 2012 г.

Магребскиятсъюз не се разглеждакато блок на Общността.

Вторият етап е с продължителност8 години и има за цел РИО да намалят или да
премахнат митата, квотите и други ограничения пред вътрешнорегионалната
търговия. Освен това се предвижда интегриране на политики в областта на
търговията,финансите,транспорта,комуникациите,промишленосттаи енергетиката,
както и координиранеи хармонизашитя на дейностите на съществуващитеобщности
(ДАИО, чл. 6). Усилията на РИО са насочени към изпълнениетона изискваниятана
този етап от създаването на АИО и въпреки предизвшсателстватасе наблюдава
напредъкпри укрепванетона множествосекторив тях.

Третият етап със срок до 2017 г. предвиждапремахванена търговскитеограничения
чрез създаванена зони за свободнатърговияв РИО и въвежданена общи митнически
тарифи чрез изграждане на митнически съюзи (МС). Почти всички РИО са завършили
този етап с изключениена ПМА, 1СтАВ и СЕМ-ЗАО, а в ЕАС МС е първатастъпкана
интеграционнияпроцес през 2005 г. Напредъкътв осъществяванетона третия етап от
създаването на АИО е задоволителен, макар че за общностите, които не са
постш-нали предвидените цели в период на относително спокойствие (например
ИМА), бъдещото им осъществяване ще бъде затруднено поради наличието на
конфлшсти.

Четвъртият етап със срок до 2019 г. е създаванетона Африканскимитническисъюз
чрез хармонизиранена общитемитническитарифи на всички РИО. Като стъпка към
постиганетона тази цел може да се отбележиформиранетона тристраннатазона за
свободнатърговия (ЗСТ) между СОМЕЗА, БАВС и ЕАС през 2008 г., с която трите
общностипремахваттърговскитебариерипомеждуси (ЕСА, 2010, р. 10).
По отношениена петия и шестия етап * изгражданетона Африканскиобщ пазар и на
континентален икономически и паричен съюз, засега няма прогрес. Сроковете за
осъществяванетоим са съответно2023 и 2028 г.

1.4. Обща характеристика на избраните РИО
В момента в Африка съществуват 16 РИО, като 8 от тях са припознатиот АС като
стълбове за изгражданетона АИО. РазличнитеРИО са на различен етап от интегра-
ционния процес. СЕМ-БАН е рамка за интеграция и хармонизация,като целта е да
стане водещата организациясред РИО в Африка. СОМЕЗА е общност с мандат да
създаденапълноинтегриранаи международноконкурентнаРИО, в коятода е налше
свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. Заявената от ЕАС цел е
изграждането на просперираща, конкурентна, сигурна и политически обединена
ИзточнаАфрика. В ЕССАЗ са съсредоточени4/5 от африканскитегори, има много

3 Заслужава да се отбележи, че Южноафриканският митнически съюз (ЗАСП), най>старият
действащ МС в света, създаден през 1910 г., не е признат от АС като един от изграждащите
блокове на АИО.
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минерални ресурси и нефт, но честите конфликти пречат да се реализира този
потенциал.Основнатацел на ЕСОША5,където водеща е икономикатана Нигерия, е
стимулирането на регионалното икономическо сътрудничество и посрещането на
новите предизвикателства пред развитието. Дейността на 1СтА1) е насочена към
поддържане на мира и сигурността, както и към проблеми, засягащи развитието и
икономическатаинтеграция.Целите на 5А1)С с основнаикономикаРепубликаЮжна
Африка (РЮА),не се ограничаватсамо до въпросив областтана търговията,въпреки
че именнотя е главниятдвигателна интеграционнитепроцеси.
На табл. 1 е представенаобща информацияза избранитерегионалниинтеграционни
общности.

Таблица 1

Изграждащиблоковена АИО, общипоказатели
СЕМ-ЗАО СОМЕЗА ЕАС ЕССА5 ЕСОШАЗ 1ОА1) 5А1)С |

Страни-членки 23 19 5 10 15 7 15|
Най-слаборазвитидържави 16 1 1 5 6 12 6 8|
Територия (млн. кв. км) 13 427 11 603 1 823 6 640 5 115 5 210 9 862|
Територия (% от Африка) 50.9 38.6 6.1 22.0 139 17.3 328
Население (млн.) 508 459 149 121 340 226 286
Население (% отАфрика) 53.5 42.9 13.6 133 14.1 20.4 27.0
Гъстота на населението 378 39.5 815 182 66.4 43.3 290
Заетост 33.1 380 433 383 33.4 40.1 367
ввп (млн. 0513) 934 084 577 740 98 396 200 737 419 150 166 164 648 253
БВП (1151) на човек) 1 8384 1 2596 6621 1 6626 1 2339 7364 2 2696

624
БНД (М” 0513) 891 064 561 737 94 761 173 503 392 322 160 629 503

421
търговия (М” 050) 562 755 303 298 50 735 171 910 267 585 61 006 429
Търговия (% от Африка) 45.8 24.7 4.1 14.0 21.8 5.0 343
Внос (% от БВП) 29.7 299 36.7 248 26.5 27.5 33.0
Износ (% от БВП) 30.5 22.6 149 60.8 373 9.2 32.0
Търг. баланс (млн.нео) 7 609 41 868 -21 473 72 298 45 414 -30 318 -6 370

Източник: тона ВатаВапк,ПМсот11гас1е и собствени изчисления.

1.5. Стокова структура на търговията на избраните РИО4

Силната зависимостна Африка от суровинитекато основен източник на приходи от
износа продължава да съществува и през последното десетилетие и е по-голяма,
отколкотовъв всички останали развиващи се региони.Нестабилносттана цените на
суровините, произтичаща от щокове на предлагането, е причина за намаляване на
доходите, инвестициите и темпа на растеж и увеличаване на задлъжнялостта и
бедността в Африка. Относително статичната стокова структура на износа на
африканскитедържави свидетелстваза липсата на значимоикономическопреструк-

4 За подробно изследване на стоковата структура на търговията на РИО в Африка и процесите
на промяната в производствените структура и на диверсификацията на производството и
търговията и влиянието им върху интеграционните процеси вж. Маринов, 2013.
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туриране, И ТО не само през последнотодесетилетие, а през целия постколониален
период. ВЪВ ВСИЧКИрегионалниОбЩНОСТи се наблюдаватсходнитенденции,КОИТОСа

Характерни за целия континент* износ На суровинии ВНОС На промишлениСТОКИ, и
ТО едни и СЪЩИ, което е доказателство,че регионалнитеИКОНОМИЧеСКИ ОбЩНОСТи Не

осъществяват ползите ОТ икономическата интеграция В търговията СЪС СТОКИ ОТ

Гледна точка на ВЪЗМОЖНОСТИТе за преструктуриранена ИКОНОМИКИТе така, че да Се

използватсравнителъште им предимства.

2. Основни търговски партньори
Основнитетърговски потоци на африканскитедържави, съставляващиблизо 80% от
общияобем на търговиятаза периода2003-2012г., са насоченикъм ЕС (33% за 2012
г.), Китай (16%), вътрешноконтиненталнатърговия (10%), САЩ (8%), Индия (6%),
Япония (3%) и Русия (1%) (фиг. 1).

Фш-ура 1

Основнитърговскипартньорина Африка (млрд. 1151))
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ПАфрика ПЕС ПКитай !САЩ .Русия ЕИШШЯ ПЯпот-шя Шдруги
Източник: 1МР 1)0Т5, 11.04.2014 и собствени изчисления.

Най-големият търговски партньор на африканските държави е ЕС, но за целия
изследван период делът му в търговията намалява от 48 на 33%. Въпреки че като
обем търговията нараства от 170 до 400 млрд. 1151), средногодишниятръст е с 5

процентни пункта по-нисък от средния за континента (съответно 9.9 и 14.6%).
Вносътот ЕС се повишавас 1 процентенпунктпо-бавноот износа, като търговският
баланс е положителен за целия период и отбелязва ръст от близо 35 млрд. 1151),
достигайки47 млрд. 1151) за 2012 г. За същата година стойноститена вноса и износа
са съответно 176 и 224 млрд. 1151), като увеличението за периода 2003-2012 г. е
съответно с 97 и 132 млрд. 1151). Единствениятмомент през изследванияпериод, в
който делът на вноса и износа се запазва, е през кризиснитеза света 2008 и 2009 г.
(около40%). През следващатагодина обаче, когато започва сувереннатакриза в ЕС,
и двете стойностинамаляватс по 5 процентнипунктаи до края на периоданиватаим
достигатсъответно32 и 34%.
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Най-висок ръст за разглежданияпериод бележи търговията с Китай (10 пъти, 180
млрд.), като за 2012 г. достига 198 млрд. 1151). И тук вносът се увеличавапо-бавно от
износа - с 5 процентни пункта средногодишно (респ. със 75 и 105 млрд 1151)), а
стойностите за 2012 г. са съответно 85 и 113 млрд 1151). Ръстъткакто на вноса, така и
на износа е постоянен за целия изследван период - и като стойности, и като дял от
търговскитепотоци, който през 2012 г. достига съответно до 15 и 17%. През този
период салдото на Африкас Китай се характеризирас някои особености - за 2003-2010
г. то е почти нулево (с положителт-Ши отрицателни стойности до 5 млрд 1151)), а през
201 1 г. нараства рязко, за да придобие положително измерение от 28 млрд. през 2012 г.

Делът на вътрешноконтиненталната търговия в Африка през целия период остава почти
непроменен (9-10%), достш-айпсидо стойност от 120 млрд 1151) за 2012 г. Тук вносът и
износът са доста балансирани както като стойност - съответно 62 и 58 млрд 1151), така и
като ръст, макар че вносът нараства малко по-бързо от износа - съответно 28 и 32%
средногодишно (стойшости, близки до средния ръст по двата показателя за общата
търговия на континента). До 2009 г. включително салдото е отрицателно (1-4 млрд. 1151)),
а от 2010 г. се отчита положително измерение от около 4 млрд 1151) за всяка година.

С 4 процентнипункта намалява и делът на търговията със САЩ - 8.4% за 2012 г.
Това се дължи най-вече на промяната в дела на износа - от 18% през 2003-2004 г.,
през 21% за 2004-2006 г., до само 10% през 2012 г., който като цяло е по-голям от
този на вноса (около 6% за целия период).Докато вносът се е увеличил от 10 на 33
млрд 1151), ръстът при износа е от 34 до 69 млрд., като за 2006-2008и 2009-2010 г.
стойносттаму е значителнопо-висока(84-97 млрд 1151), достигайки 112 млрд през
2008 г.). Търговският баланс е положителен през целия период, като за 2008 г.
стойносттаму е 89 млрд 1151), но през 2012 г. спада до 35 млрд Средногодишният
темп на нарастванена търговиятае 9.6%, а вносътсе повишавас 5 процентнипункта
по-бързоот износа.

Сериозен ръст бележи търговиятас Индия - от 7 до почти 70 млрд. 1151). Тук износът
нараства със 7 процентни пункта средногодишно по-бързо от вноса (стойностите са
съответно 42 и 28 млрд. 1151)). Това се отразява и върху търговския баланс, който от
минимални отрицателни нива за 2003-2005 г. достигадо плюс 14 млрд за 2012 г. Делът
на търговиятас Индия се повишава от 2 до 6%, като до 2005 г. износът е с двойно по-
нисък дял от вноса, а през последвалите години се изравнява и дори го задминава -
през 2012 г. те са съответно 5.1 и 6.5% от общите внос и износ на континента.

Търговията с Япония и Русия заема относително по-малък дял от общите търговски
потоци на континента (респ. 3 и 1%) - стойностите на вносаса съответно 13 и 10 млрд
1151), а на износа - 21 и 2.5 млрд Трябва да се отбележи, че износът към Япония
нараства почти толкова бързо, колкото този към Китай - 33% средногодишно, като
салдото достигадо близо 14 млрд 1151),докатопри Русия то е отртшателно - 7 млрд
Общата стойност на търговията с останалия свят се повишава с темп, близък до
средния за континента,и през 2012 г. достига съответнодо 146 и 120 млрд. 1151) за
вноса и износа. За целия периодделът на търговиятае около 20%, като при вносатой
е със 7-8 процентни пункта по-висок, отколкото при износа (съответно 23-26 и 16-
19%), но през 2006-2008г. разликатасе увеличавадо 1 1 процентнипункта.
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2.1. Общност на Сахел-Сахарската държави (СЕМ-5210)

Основен търговски партньор на общността е ЕС (38.5% за 2012 г.), следвана от
останалите африкански държави (20.9%), Китай (10.4%), САЩ (8.7%) и Индия
(5.6%). Делът на СЕМ-5А1) от общата търговия на континента е 44-53% с всички
основни търговски партньори с изключение на Русия (където той е близо 2/3) и
Япония (38%) (фиг. 2).

Фш-ура 2
Основнитърговскипартньорина СЕМ-5А1) (млрд. 1151))
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Източник: 1МР ВОТБ, 11.04.2014 и собствени изчисления.

Търговията с ЕС се увеличава със средногодишентемп от 25% - от 86 на 216 млрд
1151). Търговскиятбаланс е положителен през целия период с изключениена 2009 г.,
достшайки до 34 млрд. през 2012 г. Износът нараства знашателно по-бързо от вноса (с
около 7 процентни пункта, или с 32 млрд 1151)). И при двата показателя се наблюдава
пшс през 2008 г., последван от спад поради кризата, за да се върнат през 2012 г. към
нивата от 2008- съответно 125 и 90 млрд. 1151). И вносът, и износът от ЕС обаче
намаляватспрямо общите за СЕМ-5А1) - съответно от 51 на 33% и от 54 на 37.6%.

Двойно се увеличаваделът на търговията с Китай - от 5 на над 10%, като износъти
вносът нарастват със сравнителноеднаквитемпове. От 24-25%средногодишнопрез
2012 г. те достигат нива от съответно 15 и 44 млрд 1151), когато обаче износът
намалява с около 2 млрд. 1151) спрямо 2011 г. Салдото на търговията е негативно за
целия изследванпериод и през 2012 г. е почти 30 млрд 1151). Тук дяловете на износа
и на вноса се различават съществено- износът към Китай е само 5% от общия за
СЕМ-5А1) за 2012 г., докатовносъте близо 16%.

Обратно е положението при търговията със САЩ - за целия период износът
надвишававноса, като през 2005-2007г. той съставлява22% от общия за СЕМ-5А1),
през 2011 г. намалява до 17%, а през 2012 г. е само 11% (спадът е и в стойностно
измерение - от 44 на 31 млрд 1151)). Същевременновносът нараства с постоянен
темп от 14% средногодишнои през 2011-2012 г. е 17 млрд 1151) (6.5% от общия).
Търговският баланс на СЕМ-5А1) със САЩ е положителен за целия период - от 8
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млрд. ПЗВ през 2003 г., 37 млрд. за 2008 г., 14 млрд. за 2009 г., 26 млрд. за 2011 г. той
отноводостигадо 14 млрд. ПЗВ през 2012 г.

Сериозномясто в търговиятана СЕМ-ЗАО заемаИндия, при която се наблюдаванай-
голямо увеличение за разглеждания период - от над 10 пъти общо. Износът се
повишава със средногодишентемп от около 40%, достигайки от 1 млрд. ПЗВ през
2003 г. до 21 млрд. през 2012 г. (7% от общия),докато вносътрасте двойно по-бавно
- съответноот 2 млрд. на 10 млрд. НЕП (близо 4% от общия за СЕМ-ЗАО).

Търговията с останалите африкански държави заема 9-10% и нараства с темп,
подобен на общия за континента (3.5 пъти). Вносът е малко по-голям от износа -
съответно 19 млрд. и 17.6 млрд. ПЗВ през 2012 г.

2.2. Общ пазар на Централна и Южна Африка (СОМЕЗА)

Общността търгува главно с ЕС (32%), Китай (14%), другите африкански държави
(13%) и Индия (6%). Тук обаче съществуват големи разлики между износа и вноса -
при вноса делът на търговията с останалия свят е доста висок, най-вече поради
присъствието на страните от Близкия изток (ОАЕ,5 Кувейт, Турция и др.) като сериозни
търговски партньори (общо около 15% за 2012 г.). Делът от търговиятана Африка е
голям с Русия (38%), докатопри останалите партньори той е едва 15-23% (фиг. 3).

Фигура 3
Основнитърговскипартньорина СОМЕЗА (млрд. ПБВ)
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Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.

За периода 2003-2012 г. общият обем на търговията с ЕС нараства със средно-
годишен темп от 10.3%, като през 2012 г. вносът е 36 млрд., а износът - 57 млрд.
ПЗВ. Като дял от търговията за целия период износът доста надвишава вноса (с
около 20 процентнипункта)- през 2003 г. той е близо 60%, а през 2012 г. намалява

5 И тук, както и при други общности (ЕАС, ЮАВ), ОАЕ е основен транзитен пункт за вноса от
Азия поради ниските мита (Оеогде, 2013, р. 5).
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до 43%. Сериозен спад в търговията с ЕС се наблюдава през 2009 и 2011 г. -
съответно с 30 млрд. и 20 млрд. ПБТ). Въпреки че през 2012 г. нарастват, и двата
показателя обаче все още не са достигнали нивата (и като стойност, и като дял) от
2008 г. Търговският баланс е положителен през целия период - през 2008 г. той
достигадо 35 млрд., а за 2012 г. стойносттаму е 21.5 млрд. 1151).

Сериозен ръст бележи търговията с Китай (с 27% средногодишно)- и вносът и
износът се увеличават като дял от общата търговия на СОМЕЗА с по около 10
процентнипункта и през 2012 г. са съответно 14% (22 млрд. ПЗВ) и 13% (17 млрд.
ПЗВ). Въпреки това през същата година износът спада с близо 3 млрд. 1151), което
води и до негативносалдо от около 5 млрд. ПЗВ.
По-висок в сравнение със средното за континента е и делът на вътрешноконтш-тентаЩ-тата
търговия - 13.2% (38 млрд. ПЗВ), като този на вноса е малко над средния (10%), а на
износа е доста по-голям - 19% за 2011 и 16% за 2012 г. (21 млрд. ПЗВ).

Най-високръст за периода(30%средногодишно)се отчитапри търговиятас Индия-
вносътнарастваот 1 млрд. на 1 1 млрд. ПЗВ, а износът- от 0.2 млрд. на близо 5 млрд.
ПЗВ, заемайпси дял от съответно7 и 4% от общататърговияна СОМЕЗА.

2.3. Източноафриканска общност (ЕАС )

Тази общност е силно импортнозависима. През 2012 г. вносът надвишава износа с
близо 20 млрд. ПЗВ, което е над 50% от общия обем на търговията. Тя е и най-малката
от разглежданитеРИО с общ дял от африканскататърговияот едва 3.7% (фиг. 4).

Фигура4
Основнитърговскипартньорина ЕАС (млрд. ПЗВ)

ваза-звука:: з;звзвазе::ЗЗЗЗЗщЗЗЗЗЗ „883888888
Износ Внос

ПАфрика ПЕС ПКитай .САЩ .Русия БРЦ-щия ПЯпония Шдруш
Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.

При износанай-голяме делът на вътрешноконтиненталнататърговия (39%, 4.6 млрд.
ПЗВ), следвана от ЕС (23%), Индия,САЩ и Китай (по около 5%). За периода 2003-
2012 г. делът на търговията с ЕС намалява почти двойно - от 38 на 23%. Вносът се
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увеличава като стойност с 6% средногодишно,което е двойно по-бавноот средното
за общността.Подобно е положениетои при износа за САЩ, който нараства с темп
от 6.5%средногодишно,достигайки0.6 млрд. 1151) през 2012 г. По-бързоот средното
се увеличаваизносът за Индия (19% средногодишенръст) и Китай (31%), като през
2012 г. неговитестойностиса съответно0.65 и 0.59 млрд. ПБТ).

Най-голямдял от вноса има Индия (18%), следвана от Китай (17%), другите афри-
канскидържави(15%) и ЕС (13%). Високиятдял на вносаот останалиясвят се дължи
най-вечена внос от ОАЕ, който е близо 12% от общия за ЕАС. И при вносаделът на
ЕС намалява приблизителнодвойно, а този на Китай и Индия се увеличава почти
тройно за разглежданияпериод.
Повече внимание на ЕАС ще бъде отделено при разглежданетона междурегионалната
и вътрешнорегионалнататърговия, тъй като общността е с най-високи дялове при тях
от всички разглежданиРИО.

2.4. Икономическаобщност на централноафриканските държави (ЕССАБ)

Тук износът надвишава вноса близо 3 пъти, като през 2012 г. стойностите им са
съответно 125 млрд. и 42 млрд. ПБТ). Основнитърговскипартньори са Китай (32%),
ЕС (23%) и САЩ (13%) (фиг. 5).

Фигура 5
Основнитърговскипартньорина ЕССАЗ (млрд. ПЗВ)

Износ Внос

ПАфрика ПЕС ПКШай .САЩ .Русия ЕИнция ПЯпония Шдруги

Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.

Основната износна дестинашитяна ЕССАЗ е Китай (36%, 45 млрд.), следван от ЕС (19%,
24 млрд.), САЩ (15%, 18 млрд.), Индия (8%, 10 млрд.) и Япония (5%, 6 млрд.). Износът
за останалите африкански държави е по-нисък от средното за разглежданите РИО (6%).
Такова е положението и при износа за останалия свят, който е само 1 1% от общия износ.
ЕССАЗ заема знаьштелен дял от износа на континента за Китай (40%), Япония, Индия и
САЩ (23-28%), докато при вноса присъствието на общността сред останалите държави в
Африка е под 10%. През разглеждания период намалява делът на ЕС и като експортна
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дестинаштя - от 27 на 19%, както и този на САЩ - от 37 на 15%, за сметка на Кшай,
Индия и Япония. Само за 2012 г. спадът е с 8 процентни пункта Различната географска
структура на търговията на ЕССАЗ се дължи най-вече на факта, че тя е износител главно
на горива (95% от износа) с дългосрочни договори с основните си търговски партньори.

В общата търговия се отчита сериозен спад за 2009 г., приъшнен от глобалната криза и
намаляването на световните цени на горивата. Това се наблюдава при всички основни
партньори с изключение на Индия, като стойностите достшатдо 12-13 млрд. ПЗВ с ЕС и
Китай и цели 17 млрд. (почти двойно) със САЩ. За периода 2003-2012 г. най-съществен е
ръстът на търговията с Индия (общо 50 пъти, като износът е нараствал с над 200 пъти),
Япония (15 пъти) и Китай (над 10 пъти). С 5 процентни пункта годишно по-бързо от
средното за континента се увеличава и търговията с останалите африкански държави.

Общността има нарастващо положително салдо с всиьпси основни търговски пари-щори,
като общото му измерение за 2012 г. е над 82 млрд ПБТ). Основен източник на вноса е
ЕС, чийто дял обаче постепенно намалява - от 55% през 2003 г. до 36% през 2012 г. (15
млрд. ПЗВ).Понижава се и делът на САЩ при вноса - от 11 на 6%. Това е компенсирано
от засиленото присъствие на Китай - от 3% през 2003 г. до 18% през 2012 г. (7.5 млрд.
ПЗВ),и вътрешноконтиненталната търговия - съответно от 4 до 14% (6 млрд. ПЗВ).

2.5. Икономическаобщност на западноафриканските държави (ЕСОИ/АЗ )

Близо 1/3 от търговията на общността е с ЕС (82 млрд ПЗВ).Другите основни партньори
са останалите африкански държави (12%, 32 млрд. ПЗВ),Китай (1 1.7%, 31 млрд.), САЩ
(11.4%, 30 млрд.) и Индия (10.5%, 21 млрд. ПЗВ). Делът на вътрешноконтиненталната
търговия е малко по-голям от средния за Африка - 12.4%, а този с останалия свят е
близък до средния - 21%. ЕСОШАЗ заема около 30% от общата търговия на Африка с
Китай и Индия и около 25% с ЕС и Япония. Вносът на общността се увеличава по-бързо
от износа, най-вече поради все по-голямото търсене на обработени продукти (фиг. 6).

Фигура6
Основнитърговскипартньорина ЕСОШАЗ(млрд. ПЗВ)

Износ Внос

ПАфрика ПЕС шКитай ПСАЩ ШРусия ЕИндия ПЯпония Шдруги
Източник: 1МР ВОТБ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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През отделните години делът на износа за ЕС варира от 25 до 30%, като той е най-висок
за двете крайни година на периода - 36%, а общото стойностно нарастване е с 39 млрд.
1351). При вноса се наблюдава постоянно покачване като стойност (общо с 27 млрд.
ВБВ), но спад като дял - от 40 до 25%. Средногодишно износът се увеличава с 16.3%, а
вносът - с 9.3%. Салдото от почти нулево за целия период 2003-2010 г., през 2011 г.
придобива положително измерение от 12 млрд. ПБТ) и 22 млрд. ПЗВ през 2012 г.

В сравнение с друГИте РИО делът на търговията с Китай е по-мальк, макар че и тук
темпът на нарастване е бърз - 26% средногодшино. Особено нисък дял има износът за
Китай - едва 2.7% (4 млрд. ПЗВ) за 2012 г., което е най-високата стойност за цеш4я
период. При вноса положението е по-различно - Китай е вторият източник на импортни
продукти за ЕСОШАЗ, като за периода делът му нараства двойно - до 22% за 2012 г., а
стойността - близо 9 пъти (от 3 до 29 млрд. НЕП). Поради ниските нива на износ
търговският баланс е огргщателен за целия период, като достига до 23 млрд. 1151) за 2012 г.

През изследвания период търговските потоци със САЩ се увеличават с около 16
млрд. ПБТ), но като дял спадат почти двойно. Това се дължи преди всичко на пони-
жението при износа- от 32 до едва 15%, докато вносътнараствабавно - от 5 до 7%.
Балансът е положителенпрез целия период, като варира от 10 млрд. НЕП през 2003
г., почти 50 млрд. за 2007 г., до 30 млрд. през 2012 г.

Рязко се увеличаваи вносътот Индия- общо над 25 пъти като стойност(от 0.6 до 15

млрд. НЕП), докатоизносътсе повишавас 20%средногодишно(от 1 до 6 млрд. ПЗВ).
Делът на търговиятас останалиясвят запазванивото си - около 19-21%. като общото
увеличениена стойносттай е с 25 млрд. ПЗВ за износаи 17 млрд. за вноса.

2.6. Междуправитечствен орган за развитие ([САВ)
През 2003-2011 г. неговите основни търговски партньори са Китай (25%, 16 млрд.
ВБВ), държавите от Близкия изток (20%, 12 млрд.), останалите африкански страни
(15.5%, 10 млрд.),ЕС (15%, 9.7 млрд.)и Индия(8%, 5.1 млрд. ПЗВ) (фиг. 7).

Фигура7
Основнитърговскипартньорина 1ОАВ (млрд. ПЗВ)

Износ Внос

ПАфрика ПЕС ПКитай ! САЩ ПРусия ЕИндия ПЯповия Шдруги

Източник: 1МЕ ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Най-важнитепартньориот Близкияизток са ОАЕ и СаудитскаАрабия.Това се дължи
на факта, че между 1СтАВ и Съвета на страните от Залива са сключени няколко
споразуменияза търговия с добитък, като близо 60% от добитъка, внасян от ОАЕ и
СаудитскаАрабия, произхождатот 1ОАВ. Около 6.5% от вноса и 3.7% от износа за
периода 2000-2010 г. са концентриранив ОАЕ, а за останалите страни от Близкия
изтокдяловетеса съответно 18 и 9%.

През 2003-201 1 г. голямо увеличениебележивносът от Китай- 26% средногодищно,
достигайки през 2011 г. стойност от 10 млрд. ПБТ). Китай е основната експортна
дестинацияна общносттае 38% от целия износ. При този показателнарастванетое с
1 процентенпункт средногодищнопо-бързо,отколкотопри вноса, и през 2011 г. той
достига 6.4 млрд. ПЗВ. Търговскиятбаланс е с минималниположителнистойности
през целияпериод,като през 2011 г. е 3.5 млрд. ПЗВ.

Делът на ЕС в търговиятана 1ОАВ спада с 10 процентнипунктадо 15% през 2012 г.,
като това се отнася и за вноса (5.9 млрд. ПЗВ за 2012 г.), и за износа (3.7 млрд.). По
стойност и двата показателянарастват със средногодшнентемп от около 11%, със 7
процентни пут-шта по-бавно от средното за общността. За целия период салдото е
отрицателно,като се запазва с относителнопостояннистойности от около и малко
над 2 млрд. НЕП.

Сериозен е ръстът (над 6 пъти) на търговията с Индия. Особено голям е той при
вноса (29% средногодищно,общо 4 млрд. НЕП), като за 2011 г. делът на 1СтАВ е
около 1/5 от общиявнос на Африкаот Индия.

2.7. Южноафриканска общност за развитие (ЗАВС)

Търговскитепотоци на тази общност са концентрираниосновно в Китай (27%), ЕС
(23%),другитеафриканскистрани (15%),САЩ и Индия (по 7%) (фиг.8).

Фигура 8
Основнитърговскипартньорина ЗАВС (млрд. ПЗВ)

ПАфршса ПЕС ПКитай ПСАЩ ЩРусия ЕИндия ПЯпония Шдруги

Източник: 1МР ВОТБ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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ЕС е лидер в търговията със 5А1)С през целия период с изключение на последната 2012
г., когато делът на търговските потош сьс Съюза се пошажава с 3 процентни пункта, а
този с Китай нараства с 5. ЕС е основният източт-шк на вноса, но и при него се отчита
спад - от 41 до 27%. Увеличението на стойността е повече от двойно - от 21 на 46 млрд.
1351), като през 2009 г. тя намалява и през 2011 и 2012 г. достига нивата от 2008 г. Като
дял износът се понижава двойно (от 39 до 20%), а като стойност нараства с 8%
средногодитцно (с 8 процентни пункта по-бавно от средното за общността) до 48 млрд.
1351) през 2012 г. И тук през 2009 г. се наблюдава сериозен спад, но за разлика от вноса
все още не е достигнато равнището от 2008 г. - 56 млрд 1351).

Търговията на 5А1)С с Китай заема 56% от общите търговски потоци на Африка с тази
страна. Делът на Китай в износа се повишава от 7% през 2003 г. (4 млрд. 1351)) до
лидерските 36% (86 млрд.) през 2012 г., като от 2009 г. ръстът е с по над 22 млрд 1351)
годишно. Износът на 5А1)С е 76% от общия износ на континента за Китай. Вносът от
Китай расте с 28% средногодищно, достигайки стойшост от 27 млрд. 1351) през 2012
(16%). В резултат от по-бързия растеж на износа спрямо вноса се покачва и положи-
телното измерение на търговския баланс, стигащо до близо 60 млрд. 1351) през 2012 г.

Делът на САЩ в търговските потошит на 5А1)С също се понижава (от 13 до 7.5%), като
спадът при износа е много по-голям (от 18 на 8%), отколкото при вноса, който остава на
същото равншце. Като стойност средногодшнно износът нараства с 6.6% (от 11 до 20
млрд. 1351)), а вносът - с 9.4% (от 3 до 10 млрд.). През 2009 г. износът намалява значител-
но (от 31 млрд до 17 млрд. 1351)), но за разлшса от ситуашаята с ЕС спад е налтше и през
2012 г. (6 млрд.), а сегашното ниво е подобно на това от 2006 г. С толкова се понижава и
положителното измерение на търговския баланс, който през 2012 г. е 10 млрд. 1351).

Увеличава се делът на търговията с Индия (от 3 до 7%), като вносът и износът растат
почти еднакво бързо (с 26-27% средногодищно) и през 2012 г. достигат до стойности от
съответно 10 млрд. и 17 млрд. 1351). При търговията с Индия не се наблюдава спадът от
2009 г., характерен за останалите търговски партньори.

За периода 2003-2012 г. се покачва и делът на вътрешноконтиненталната търговия на
5А1)С - от 115 до 14%, като стойностите на износа и вноса нарастват съответно до 21

млрд и 23 млрд 1351). Това увеличение се дължи основно на повишаването на вноса от
останалите африкански страни, който през 2012 г. е 16.8% от общия за 5А1)С.

3. Междурегионална търговия
Нивата на вътрешноконтинентална търговия, и по-точно между РИО, са от голямо
значение за оценяването на техния напредък и потенциал от гледна тоьша на процеса на
създаване на Африканска икономическа общност чрез сливането на съществуващите
признати РИО. Основната цел е премахването на тарифните и нетарифните пречки пред
търговията и стимулирането на взаимно изгодни търговски връзки между страните и
РИО чрез схеми за либерализашиш на търговията. Насърчаването на вътрешно-
континенталната търговия би трябвало да спомогне и за подобряване на специализацията
на държавите от Афргша, като по този начин се повшни добавената стойност и
конкурентоспособността на производството им на световно ниво (ЕСА, 2013с, р. 7).
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За периода 2003-2012 г. вътрешноконтиненталнататърговия запазва относително
постоянен дял от общата търговия на Африка - 9-10%. Стойносттай се повишава
почти трикратно- от 31 млрд. на 119 млрд 1351), а средногодитцният й ръст е с 1.5
процентнипункта по-голям от средния. През целия период вносът е с около 2 про-
центни пункта по-малък от износа, а нарастванетому като стойност е също толкова
по-бавно, като за 2012 г. те са съответно 58 млрд и 62 млрд 1351). Единствената
година, през която се наблюдаваспад, е 2009, но той е по-слаб в сравнениес този на
стойносттана общитетърговскипотоцина континента(фиг. 9).

Фш-ура 9
Вътрешноконтиненталнатърговияна РИО (млрд. 1351))

ЦСЕМ-ЗАВ ПСОМЕЗА .ЕАС ВЕССАЗ ЕЕСОШАЗ ПЮАВ ШЗАВС

Източник: 1МР 1)0Т5, 11.04.2014 и собствени изчисления.

Делът на вътрешноконтиненталнататърговия от общата търговия е различен при
отделните РИО. Той е най-нисък в ЕССА5 (8.2%) и СЕМ-5А1) (9.6%), малко по-висок в
ЕСОША5 (12.5%), СОМЕ5А (13.2%), 5А1)С (14%) и 1СтА1) (15.9%), а в ЕАС е над 1/5

от търговските потоци на общността (21.4%). Делът на вътрешно-континенталния
износ е по-голям от този на вноса в СЕМ-5А1) (2 процентни пункта), ЕССА5 (7),
ЕСОША5 и 5А1)С (по 5 процентни пункта). В СОМЕ5А, 10А1) и ЕАС е обратното,
като в последната вносътнадвишава износа с 24 процентни пункта. През 2003-2012 г.

при някои от общноститетози дял нараства (СЕМ-5А1), СОМЕ5А,ЕССА5, 5А1)С), а
при останалите намалява. Най-драстична е разлгшата в ЕАС - 6 процентни пункта спад.
Най-голямае стойносттана вътрешноконтиненталнататърговия при 5А1)С (56 млрд.
1351)), следванаот СЕМ-5А1) (46 млрд.), СОМЕ5А (33 млрд.) и ЕСОША5 (32 млрд.),
а значителнопо-малка е в ЕССА5 (13 млрд.), ЕАС (9 млрд.) и 1СтА1) (8 млрд. 1351)).
Най-същественое увеличениетона обема в ЕССА5 (21% средногодищно)и 5А1)С
(17.3%),а най-слабо- в ЕАС и10А1)(12%).
Вътрешноконтиненталният внос нараства най-бавно в ЕАС и 1СтА1) (11%
средногодишно),достигайкисъответно4.3 и 3.8 млрд. 1351). В ЕСОША5,СОМЕ5Аи
СЕМ-5А1) средногодишнияттемп е 14% (съответно 14 млрд., 18 млрд. и 21 млрд.
1351) за 2012 г.), а единственатаРИО, в която ръстът е над средния за континента,е
5А1)С (16.5%),къдетостойносттана вноса за 2012 г. е 28 млрд. 1351).

85



Икономическиизследвания,кн. 2, 2014 Едуард Маринов * Географска структурана международната търговия нарегионалните

Износът се повишава с 13-18% средногодишновъв всички общности с изключение
на ЕССАЗ, къдеторъстът е над 10 пъти до 5.6 млрд. [3513 (2 пъти в ЮАР) - 8 млрд. за
2012 г.; 2.5 пъти в ЕАС - 4.3 млрд.,СОМЕЗА- 14.5 млрд. и ЕСОШАЗ- 12.5 млрд., и
над 3 пъти в СЕМ-ЗАО - 25 млрд. и ЗАВС - 28 млрд. 1150).

Интересно е наблюдението на Икономическата комисия за Африка (ИКА) на ООН (ЕСА,
2013с, р. 4-6), че вътрешноконтиненталната търговия е доста повече насочена към обра-
ботените изделия от очакваното. Приложените в изследването на 1/П(А статистически
данни показват, че делът на вътрешноконтиненталната търговия с обработени стоки е по-
голям, отколкото при търговията с останалия свят. Според тези данни делът на
обработеъште изделия и на продуктите на първичния сектор във вътрешноконтинен-
талната търговия за периода 2000-2010 г. варира около 40% за всяка от двете категории,
докато селскостопанските стоки съставляват само около 15% - това е парадоксално от
гледна точка на потенциала на сектора в Африка като двигател на растежа, търговията,
заетостта и намаляването на бедността. Високият дял на вътрешноконтинентална
търговия със суровит-ш пък предполага възможности за търговия, създаваща добавена
стойност вътре в континента. Въпреки тези данни обаче африканските държави и РИО не
могат да задоволят взаимните си импортни нужди поради подобните си производствени
структури и по този начин остават зависими от търговията с останалия свят.

При междурегионалнататърговия в почти всички общности най-висок е делът на
вътрешнорегионалнататърговия (около половината до 2/3 от вътрешноконтинен-
талната).ИзключениеправятТОАВ и ЕАС, коитотъргуватповече с СОМЕЗА, а това
се дължи на факта, че почти всички членуващи в тях държави са членки и на
СОМЕЗА и прилагати нейнителиберализиращитърговиятарежими.Изключениеот
тази тенденция е и ЕССАБ, която отчита най-нисъкдял на търговията с Африка и в
която делът на вътрешнорегионалнататърговияе много малък (под 1%) (табл. 2).

Таблица2
на РИО

СЕМ-БАН СОМЕЗА ЕАС ЕССАБ ЕСОМ/АЗ 16А13 ЗАВС
на РИО 2012

21. . . 14.
2. . . 2.1

14. 2. 5.
11.1 0.5 . 1.

1. 0.

0.3 1.5
8. 0.3
9.3 5

2003-2012
19. 17. 1 14
19.1 13.5 31. 13.
12. 15.3 12.
32. 17 12. 17
13 13. 13.3 13 13.1
11. 11. 14. 12.
1 13 28.1 20.5 14

Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Относителноголямдял в търговиятана Общността на Сахел-Сахарскитедържави
заемат ЕСОШАЗ (4.1%, 23 млрд. ПЗВ), което донякъде може да бъде обяснено с

припокриващотосе членство на някои държави в двете общности,както и СОМЕЗА
(2%, 11 млрд.). Най-бързосе увеличаваобемът на търговията със ЗАВС и СОМЕЗА
(около4 пъти), а най-бавно- с ЕССАЗ и ЕСОШАЗ(2.3 пъти).

Основентърговскипартньорна Общия пазар на Централна и Източна Африка сред
РИО е ЗАВС (6.8%, 20 млрд. ПЗВ), като търговията помежду им е почти равна на
вътрешнорегионалната.Изключителнобързо нарастватърговиятас ЕССАЗ (близо 12
пъти), докато при всички останали РИО ръстът е под средния за общността,
достигайкидо под 2 пъти за ЮАР) и ЕАС.

Източноафриканската общност търгува активно с СОМЕБА и 1СгАВ (съответно 144 и
8.4%, 6 млрд. и 4 млрд. ПВО). Това също може да се обясни с припокриващото се
членство на държавите, като някои от тях (Кения, Уганда) участват и в трите общности.
И тук най-бързо се увеличават търговските потошит с ЕССАЗ (3.4 пъти), докато тези с
останалите РИО имат близък темп на нарастване (12-13% средногодишно).

Основен партньор на Икономическата общност на централноафриканските
държави сред РИО е ЗАВС (5.2%, 9 млрд.), като търговиятапомеждуим е близо 2/3
от цялатавътрешноконтиненталнатърговияна ЕССАЗ. За периода2003-2012г. рязко
нарастватърговиятас СОМЕЗАи ЗАВС (съответно 1 1 и 9 пъти).

Най-голямдял в търговиятана Икономическата общност на западноафриканските
държави заема СЕМ-ЗАО (8.9%) поради посочените вече причини. Най-съществен
ръст отбелязватърговията със ЗАВС (4.5 пъти), докато тази с всички останалиРИО
нарастваоколо 2 пъти за периода2003-2012г.
И в Междуправитетствения орган за развитие припокриващото се членство може да
се разглеждакато фактор за високия дял на търговиятас СОМЕЗА(10.8%), ЕАС (6.3%)
и ЗАВС (4.8%, 3 млрд. ПЗВ). И тук най-бързо се увеличава търговиятас ЕССАЗ (3.4
пъти), а най-бавно - вътрешнорегионалната(само с 30% за целия период).

Основен търговски партньор на Южноафриканската общност за развитие сред
африканскитеРИО е СОМЕЗА (5.4%). Най-голям е ръстът на търговиятас ЕССАЗ (8
пъти), бързо се увеличаваи обемът й с ЕСОШАЗ и СЕМ-ЗАО (близо 4 пъти).

4. Вътрешнорегионална търговия
Целта на икономическата шттеграция е създаването на по-голям пазар, на който
факторите на производството се използват по-ефективно и където страните-членки
извличат повече ползи от търговиятапомежду си. Най-явните индикатори за успеха на
дадена интеграционна схема са обемът и нарастването на вътрешнорегионалните
търговскипотоци. Те показват доколко са ефективнирежимите за либерализацияна
търговията вътре в общността, до каква степен самата интеграция допринася за
развитието на страните-членки и колко и какви са реализиранитеползи от създаването
на търговия и отклонениятав нея. Затова тукще бъде анализиранаподробно вътрешно-
регионалнататърговия на отделните регионалниикономически общности в Африка,
които са признати за изграждащи блоковена АИО- като принос на отделните страни-
членки на съответните РИО и като тенденции за периода 2003-2012 г.
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4.1. Общност на Сахел-Сахарскитедържави (СЕМ-ЗАВ)

През изследванияпериод делът на вътрешнорегионалнататърговия в тази общност
остава, общовзето, еднакъв- около 6%, като за 2012 г. той е 6.6%. Няма съществено
изменениеи при вноса, и при износа- съответно 6.2 и 6.9% за 2012 г., като и двата
показателянарастватс по 15.5% средногодишно,за да достигнатпрез 2012 г. нива от
18 и 19 млрд. 1151) (табл. 3).

Таблица3
Вътрешнорегионалнатърговияна СЕМ-5А1) (млн. П51))

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012г. Дял (%) Ръст“ 2003 г. 2012г. Дял (%) Ръст“ 2012 г. Шл (%)2

Общо 5 215 19 283 6.93 15.6 4 994 18112 6.23 15.4 37 395 6.63
Бенин 193 220 3.0 13.1 49 145 0.8 12.8 730 9.9
БуркинаФасо 348 449 4.3 10.0 278 122 0.7 -8.8 942 33.7
Гамбия 74 103 0.7 7.1 1 4 0.0 17.7 141 13.3
Гана 856 1042 16.3 15.5 144 462 2.6 13.8 3 602 13.5
Гвинея-Бисау 60 40 0.4 1.8 13 67 0.4 20.2 137 27.7
Джибути 6 10 0.8 42.9 125 426 2.4 14.6 581 14.3
Египет 113 143 3.2 20.9 370 2 899 16.0 25.7 3 523 3.4
Ког д”Ивоар 601 1 065 14.8 18.9 961 2 720 15.0 12.3 5 583 27.8
Либерия 37 60 0.6 14.3 10 45 0.2 18.2 167 1.1
Либия 564 501 15.6 20.5 421 1 070 5.9 10.9 4 083 5.4
Мали 299 428 4.3 12.1 12 29 0.2 10.0 864 29.4
Мароко 306 318 4.9 13.3 249 1 058 5.8 17.4 1 999 3.2
Нигер 171 154 2.3 11.1 82 212 1.2 11.1 654 34.6
Нигерия 355 759 8.9 19.2 1 100 5 516 30.5 19.6 7 233 4.6
Сенегал 441 518 5.5 10.3 364 759 4.2 8.5 1 822 18.0
СиераЛеоне 53 62 0.6 8.9 2 9 0.1 19.9 124 5.2
Сомалия 0 1 0.1 64.0 6 21 0.1 14.9 42 2.0
Судан 126 211 3.6 20.9 69 193 1.1 12.1 885 6.2
Того 83 96 1.6 15.9 236 441 2.4 7.2 753 7.7
Тунис 491 587 7.6 12.9 489 1 885 10.4 16.2 3 352 8.3
ЦАР 7 8 0.1 13.7 2 6 0.0 16.1 28 5.3
Чад 18 27 0.4 18.3 9 14 0.1 5.1 94 2.2

*

средногодишен 2003-2102 г., %; 2 от търговията на държавата; 3 от РИО.
Забележка. Няма данни за Еритрея (дял от общата търговия 0.3%).

Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.

Най-голям принос във вътрешнорегионалнататърговия на СЕМ-5А1) имат Нигерия
(19%),Кот д1Ивоар (15%), Мали, Гана, Египет и Тунис (по около 10%) - общо тези 6
държави осъществяватоколо 3/4 от цялата вътрешнорегионалнатърговия. Водещо
място при вноса заемат Нигерия, Египет и Кот д1Ивоар (общо 60%), а при износа -
Гана, Либия и Кот д1Ивоар (общо47%). Интересное, че делът на Нигериявъв вносае
над 30% и само 9% от износа, като общият търговски баланс на търговията на
страната с останалитедържави от СЕМ-5А1) е около минус 4 млрд. П51). Най-бързо
расте обемътна търговиятана Египет(29.4%средногодищно),Сомалия(22%),Либия
(20%), Марокои Джибути(17%), а най-бавно- в БуркинаФасо и Гамбия(под 4%).
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Въпреки че има най-голям принос във вътрешнорегионалнататърговия (7.2 млрд
1151) за 2012 г.), при Нигерияделът на вътрешнорегионалнатаот общататърговия на
страната е доста нисък - едва 4.6%. В 9 от страните-членкитози дял е над средното
за континента, като най-висок е в Нигер (35%), Буркина Фасо (34%), Мали, Кот
д1Ивоар и Гвинея-Бисау(28-29%)- всички те членувати в ЕСОША5,и в едната от
паричнитезони в него (Западноафриканскияикономическии париченсъюз).
СЕМ-5А1) не успява да осъществи потеншшните ползи от интеграциятаот гледна
тоьша на вътрешнорегионалнататърговия. Въпреки че е над 2/3 от шшата търговия с
Африка, търговията на страните-членки помежду им остава относително слаба, а и
няма тенденция да нараства. Това показва, че политиките за либерализация на
търговиятана общността не се прилагат или са неефективни. Повечето от държавитес
голям дял на търговията с останалите членки на СЕМ-5А1) членуват и в други
регионалниинтеграционни общности (ЕСОША5, СОМЕ5А),в които интеграционните
процеси са по-задълбочени, и търгуватосновно с партньорите си в тях.

4.2. Общ пазар на Централна и Южна Африка (СОМЕЗА)

Тук обемът на вътрешнорегионалната търговия за разглеждания период се увеличава 5

пъти, а делът й - с 2 процентни пут-шта, достигайки 7%. Със същата промяна и стойности
са както вносът, така и износът, като и двата показателя нарастват с около 19%
средногодшлно и съответно със 7.5 млрд. и 8.5 млрд. П51). И в тази общност вътрешно-
регионалната търговия е над половината от вътрешноконтиненталната (53%) (табл. 4).

Таблица4
Вътрешнорегионалнатърговияна СОМЕ5А (млн. П51)

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012г. Дял (%) Ръст“ 2003 г. 2012г. Дял (%) Ръст“ 2012 г. Шл (%)2

Общо 2 203 10 890 6.93 19.4 2 004 9 403 7.13 18.7 20 292 7.03
Бурунди 42 139 1.3 14.1 3 31 0.3 28.6 170 25.9
Коморскио-ви 13 27 0.2 8.8 1 1 0.0 2.8 28 9.3
ДР Конго 145 1 661 15.3 31.1 25 1 285 13.7 54.7 2 946 24.5
Джиб ти 141 123 1.1 -1.5 64 13 0.1 -16.1 136 3.3
Египет 225 835 7.7 15.7 237 2 480 26.4 29.8 3 315 3.2
Етиопия 116 325 3.0 12.1 130 100 1.1 -2.9 425 4.3
Кения 155 714 6.6 18.5 810 1823 19.4 9.4 2 537 10.8
Либия 126 1 576 14.5 32.4 35 153 1.6 18.0 1 729 2.3
Мадагаскар 69 202 1.9 12.7 52 38 0.4 -3.3 240 5.6
Малави 74 299 2.7 16.8 59 190 2.0 13.8 490 17.8
Мавриций 93 155 1.4 5.9 149 216 2.3 4.2 371 5.1
Руанда 123 476 4.4 16.2 3 121 1.3 52.0 598 38.4
Сейшелски о-ви 14 43 0.4 13.4 0 39 0.4 68.8 82 5.8
Судан 202 782 7.2 16.2 96 381 4.0 16.5 1 163 8.1
Уганда 379 973 8.9 11.1 142 587 6.2 17.1 1 560 26.5
Замбия 257 1 873 17.2 24.7 88 1 503 16.0 37.0 3 376 24.7
Зимбабве 29 687 6.3 42.1 109 441 4.7 16.8 1 127 16.7
[ средногодишен 2003-2102 г., %; 2 от търговията на държавата; 3 от РИО.
Забележка. Няма данни за Еритрея и Свазиленд (дял от общата търговия респ. 0.5 и 1.3%).

Източник: 1МР 1)ОТ5, 1 1.04.2014и собствени изчисления.
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Около 2/3 от вътрешнорегионалнататърговияпрез 2012 г. осъществяват Замбия (17%),
Египет (16%), ДР Конго (15%) и Кения (13%). Египет, Кения и Замбия са най-активни
при вноса(общо 62%), а Замбия, ДР Конго и Либия- при износа (общо 47%).

Най-бързо се повишава вътрешнорегионалниятвнос на ДР Кошо (55%), където обемът
на търговията от 170 млн. 1351) през 2003 г. ДОСТИГа до близо 3 млрд. за 2012 г.,
Сейшелските острови (69%), Замбия, Египет и Бурунди (по около 30% средно-
годишно). В няколко държави се наблюдава спад, като най-голям е той в Джибути
(близо 5 пъти), която е и единствената държава в общността е намаляващ обем на
търговията- от 205 млн. 1351) през 2003 г. на 136 млн. през 2012 г. При износа най-
съществено увеличение се наблюдавав Зимбабве (42%), Либия (32%), ДР Кошо (31%),
Замбия (24%) и Кения (19% средногодишно).

Най-многоползи от интеграционнияпроцес (като дял на вътрешнорегионалнатаот
националнататърговия)извличатРуанда (38%), Уганда и Бурунди (по 26%), Замбия
и ДР Конго (по 25%).

Делът на вътрешноконтиненталнататърговияв СОМЕЗАвсе още е нисък, но показва
постоянна тенденция към повишение, която е по-бърза от средното нарастване на
обема на търговските потоци за общността. Очевидно е влиянието на задъл-
бочаването на интеграционнияпроцес - повече от половината от увеличаванетона
обема на вътрешнорегионалнататърговия се осъществява след 2009 г., когато в
общносттазапочвада действамитническисъюз.

4.3. Източноафрцканска общност (ЕАС)

Въпреки че е най-малкатаРИО като обем на търговскитепотошит, общността е лидер в
Африкапо отношение на дела на вътрешнорегионалнататърговия- 1 1.1% през 2012 г.
За разглежданияпериодобаче се отшата спад от 3.6 процентни пункта. Особено висок е
делът на вътрешнорегионалниявнос - почти 1/5, докато износът заема едва 8% и при
него намалението спрямо 2003 г. е по-голямо - с 3 процентни пункта. За разлика от
останалите РИО обаче тук стойността на вътрешно-регионалнататърговия се
увеличава по-бавно от общата (съответно 2 и 3 пъти), а от своя страна вносът расте с
по-слаби темповеот износа - съответно 1 1.6 и 14.1% средногодшлно(табл. 5).

Таблица5
Вътрешнорегионалнатърговияна ЕАС (млн. ПБВ

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012 г. дял (%) Ръст! 2003 г. 2012 г. Дял (%) Ръст, 2012г. дял (%)2

Общо 787 2 582 8.03 14.1 879 2 355 19.83 11.6 4 937 11.13
Б р нди 51 147 5.7 12.5 3 16 0.7 20.7 163 25.0
Кения 32 359 13.9 30.9 711 1567 66.5 9.2 1926 8.2
Руанда 118 495 19.2 17.3 1 29 1.2 41.6 524 33.6
Танзания 218 636 24.6 12.6 48 325 13.8 23.7 961 7.5
Уганда 369 944 36.6 11.0 115 418 17.7 15.4 1362 23.1

*

средногодишен 2003-2102 г., %; 2 от търговията на държавата; 3 от РИО.
Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Най-голям дял от вътрешнорегионалнататърговия има Кения (39%), следвана от
Уганда (28%) и Танзания (19%). Най-активно с останалите страни-членкитъргуват
Уганда и Руанда. Съпоставено с дела им в общата търговия на ЕАС, Уганда
осъществява 16% от търговията на РИО и 28% от вътрешнорегионалната,а Руанда
съответно4 и 11%. Кенияреализирадве трети от вноса в общността,а най-големите
износителиса Уганда (36.6%),Танзания (24.6) и Руанда (19.2%). Най-високръст при
вносаотчитаРуанда (42%средногодишно),а при износа- Кения (31%).
Лидери по отношениена дела на вътрешнорегионалнататърговия спрямо общата са
Руанда (33.6%), Бурунди (25%) и Уганда (23.1%), докато в по-големите и по-
отворенишсономики на Танзанияи Кениятой е едва около 8%.

ЕАС е общността, в която интеграционният процес е най-задълбочен- създадена като
митнически съюз, тя е единствената, където има действащобщ пазар. Това проличава
от по-високите нива на вътрешнорегионалнатърговияв сравнение с останалитеРИО.
Намаляването на дела на вътрешнорегионалнататърговияе свързано най-вече с факта,
че със създаването на тристраннатазона за свободна търговиявсички страни-членки на
общността получават достъпдо още по-голям пазар като членки или на СОМЕЗА,или
на ЗАВС. Така се повшлаваделът на вътрешноконтиненталнатаи особено на между-
регионалнататърговия с тези РИО, като той е най-високиятв Африка - над 1/5 от
общата търговияна ЕАС.

4.4. Икономическаобщност на центратноафриканските държави (ЕССАЗ)

Тази общност е изключение от останалите РИО по отношение на вътрешнорегионалната
търговия. Държавите в нея търгуват помежду си изключително малко - едва 0.7% от
общата търговия са между страните-членки. Вносът и износът са близки като стойност
(съответно 690 и 526 млн. ПБВ за 2012 г.), но делът на последния е малко по-висок (респ.
0.4 и 1.5%). Темпът на нарастване на вътрешнорегионалните търговски потошит е почти
два пъти по-бавен, отколкото при общата търговия на ЕССАЗ (табл. 6).

Таблица6
Вътрешнорегионалнатърговияна ЕССАЗ (млн. ПЗВ)

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012 г. дял (%) Ръст! 2003 г. 2012 г. дял (%) Ръст“ 2012 г. дял (%)2

Общо 234 690 1.53 12.7 164 526 0.43 13.8 1 216 0.73
Ангола 10 56 8.1 20.7 2 6 1.1 13.1 62 0.1
БУРУНДИ 1 5 0.7 15.6 0 10 1.9 45.4 15 2.3
Габон 75 256 37.1 14.6 21 68 12.9 14.0 324 2.4
ДР Конго 16 64 9.2 16.6 6 11 2.1 5.9 74 0.6
Екватор. Гвинея 2 8 1.2 16.6 0 1 0.1 3.6 8 0.0
Камерун 19 15 2.2 -2.1 111 336 63.8 13.1 351 3.0
Конго 38 39 5.7 0.4 19 81 15.4 17.7 120 0.8
Сао Томе и
Ппинципи 2 7 1.0 14.5 0 0 0.0 14.6 7 6.8
ЦАР 21 69 10.0 14.1 4 14 2.7 14.4 83 15.7
Чад 50 171 24.8 14.6 0 0 0.1 16.4 171 4.1
[ средногодишен 2003-2102 г., %; 2 от търговията на държавата; 3 от РИО.

Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Най-голям дял във вътрешнорегионалнататърговия имат Камерун (29%), който е
лидер във вноса (64%),и Габон (27%), който пък е пръв при износа(37%) с най-висок
ръст по този показател (над 3 пъти). Сериозенръст на износа отбелязваи Чад (35%
средногодишно),а на вноса- Бурунди(45%) и Конго (18%).
Единствените страни в общността, където делът на вътрешноконтиненталната търговия е
над 5%, са Сао Томе и Приншпи (6.8%) и Централноафргшанската република (15.7%),
като в 4 от останалите държави този дял е под 1%.

Честите конфликти (вътрешни и външни), политическата нестабилност и недоверието
мещ държавите в ЕССАЗ могат да се разглеждат като основни причини за крайно
неефективната и неуспешна политика на търговска интеграция в общността. Въпреки че
има частично действащи зона за свободна търговия и митнически съюз, изключенията от
тях са толкова много, че ЕССАЗочевидно не се разглежда от страните, членуващи в нея,
като потеншиталнарамказа осъществяване на ползите от интеграционъшя процес.

4.5. Икономическаобщност на западноафриканските държави (ЕСОИ/АЗ )

Делът на вътрешнорегионалнататърговияв общносттае относителновисок - 8.3% за
2012 г. И тук, както в ЕАС той намалява(от 10.6% през 2004 г.), като особенорязък е
спадът през 2011 г. - от 8.8% през 2010 г. до 6.8% през 2011 г. Понижение се
наблюдаваи при вноса, и при износа - при вноса то е 9.2% през 2004 г., едва 5.9%
през 2011 г. и 7.2% през 2012 г., а при износа - 12.3, 7.9 и 9.6% за съответните
години. Стойността на вътрешнорегионалнататърговия пък нараства, макар и с 3

процентни пункта средногодишнопо-бавно от средната за общността, като и тук
износътизпреварвавносас половинпроцентенпункт (табл. 7).

Таблица7
Вътрешнорегионалнатърговияна ЕСОШАЗ (млн. ПЗВ)

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012 г. дял (%) Ръст“ 2003 г. 2012 г. дял (%) Ръст“ 2012г. дял (%)2

Общо 3 474 11384 9.63 14.1 3 298 10 415 7.23 13.6 21799 8.33
Бенин 187 541 4.7 12.5 45 142 1.4 13.7 682 9.2
Буркина Фасо 342 767 6.7 9.4 278 117 1.1 -9.2 884 31.6
КапеВерде 10 6 0.1 -5.4 0 0 0.0 17.1 6 0.8
Котд"Ивоар 570 2 719 23.9 19.0 957 2 772 26.6 12.5 5 491 27.4
Гамбия 65 117 1.0 6.6 1 4 0.0 18.4 121 11.4
Гана 822 2 923 25.7 15.1 139 446 4.3 13.8 3 369 12.6
Гвинея 61 229 2.0 15.8 57 14 0.1 -14.6 242 5.1
Гвинея-Бисау 59 64 0.6 0.8 14 68 0.6 18.9 131 26.6
Либерия 30 116 1.0 16.3 10 23 0.2 9.4 139 0.9
Мали 280 780 6.9 12.1 4 28 0.3 23.0 808 27.5
Нигер 157 402 3.5 11.0 82 211 2.0 11.1 613 32.5
Нигерия 362 1427 12.5 16.5 1092 5 311 51.0 19.2 6 738 4.3
Сенегал 398 939 8.3 10.0 388 843 8.1 9.0 1 783 17.6
СиераЛеоне 53 114 1.0 8.9 1 8 0.1 26.2 122 5.1
Того 77 240 2.1 13.4 230 429 4.1 7.1 668 6.9

[

средногодишен 2003-2102 г., %; 2 от търговията на държавата; 3 от РИО.
Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Най-голям принос във вътрешнорегионалнататърговия имат Нигерия (31%), Кот
д“Ивоар (25%) и Гана (15%). Над половината от регионалния внос е насочен към
Нигерия, следвана от Кот д1Ивоар (27%). Най-значителенв износа е делът на Гана
(26%), следванаот големитеикономикина Кот д“Ивоар (24%) и Нигерия (13%). Най-
бързо расте вносът на Сиера Леоне (26% средногодишно),Мали (19%) и Нигерия
(19%), а износът- на Кот д1Ивоар (19%) и Нигерия(17%).
Най-активни във вътрешнорегионалнатакато дял от общата нашяонална търговия са
страните-членки на Западноафриканския паричен съюз, Буркина Фасо, Кот д”Ивоар,
Гвинея-Бисау, Мали, Ншер и Сенегал (18-33%), като изключение правят Бенин и Того
(съответно 9 и 7%). В членуващитев Западноафриканскатапарична зона държави
делът на регионалнататърговия е знашятелно по-нисък (1-7%), като най-висок е в
Гамбия и Гана (12%).

Обемът на вътрешнорегионалнатърговия в ЕСОШАЗнараства постепенно,макар и
делът слабо да намалява. Особено ефективни при осъществяване на търговските
ползи от интеграциятаса страните-членкина по-стария и по-добре развит паричен
съюз на франкофонскитедържави в рамкитена общността- ПЕМОА. Очевидное, че
предприеманитемерки за търговскалиберализация,свързанисъс създаванетона общ
пазар и свободно движение на факторите на производството, дават резултат, а
предвиденото сливане на двата парични съюза в общността би допринесло още
повече за развитиетона интеграционнияпроцес.

4.6. Междупраеитетствен органзаразвитие (1САВ)

Въпреки всички заявени намерения за интегриране на търговията на държавите в
региона, за периода 2003-2012 г. делът на вътрешнорегионалнататърговия в тази
общност спада, макар и съвсем леко - от 8 до 7.2%. Това важи и за износа (от 8.4 до
5.2%), и за вноса (от 14 до 1 1.9%), който през целия периоде с по-висок дял от износа.
За 2003-2011 г. той е с около 50% по-голям от този на износа, а през 2012 г. го
надвшлава повече от двойно. Износът нараства малко по-бързо от вноса (с 1.5

процентни пункта средногодишно) и през 2012 г. достиганиваот около 2.3 млрд ПЗВ.

Таблица 8
Вътрешнорегионалнатърговияна 1ОАВ (млн. ВБВ)

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012г. Дял (%) Ръст! 2003 г. 2012г. Дял (%) Ръст! 2012 г. Шл (%)2

Общо 870 2 296 5.23 12.9 970 2 288 11.93 11.3 4 585 7.23
Джибути 138 81 3.9 -6.5 182 433 20.0 11.5 514 12.6
Етиопия 93 368 11.6 18.7 128 65 3.6 -8.1 433 4.4
Кения 21 124 8.8 24.5 543 1 343 54.9 12.0 1467 6.2
Сомалия 187 636 31.4 16.5 1 3 0.1 16.9 639 31.1
Судан 73 151 4.9 9.6 23 305 11.8 38.4 456 3.2
Уганда 357 937 39.5 12.8 94 138 9.6 5.0 1075 18.2

* Средногодишен 2003-2102 г., %; 2 от търговията на държавата; 3 от РИО.
Забележка. Няма данни за Еритрея (дял от общата търговия 2.3%).

Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Най-съществен принос в регионалната търговия има Кения (32%), на която се дължи
повече от половината от вноса (55%), следвана от Уганда (23%) и Сомалия (14%), които
пък са най-големите износители в общността (общо 71%). Въпреки че остава с
относително нисък дял (9% за 2012 г.), най-голям средногодшлен ръст (25%) при износа
се наблюдава в Кения, докато вносът се увеличава най-бързо в Судан (38%).
Най-съществене делът на вътрешнорегионалнатаот общата националнатърговия в
Сомалия (31%), Уганда (18%) и Джибути (13%), докато в най-допринасящатакато
стойностза вътрешнорегионалнататърговияКения той е само 6%.
ЮАВ не успява да осъществи потештиалните ползи от интеграциятаот гледна точкана
вътрешнорегионалнататърговия. Въпрекиче заема над половината от цялата търговия
с Африка, делът на търговиятана страните-членки помежду им остава относително
малък и не показва тендет-щия да нараства, което е знак за недостатъчностили неефек-
тивност на политиките за шберашзашя на търговията на общността. Повечето от
държавите, които имат висок дял на търговиятас останалите членки на ЮАВ,членуват
и в други регионалниинтеграционни общности (ЕАС, СОМЕЗА, ЗАВС), достигнали
до по-висока степен на интеграция, и търгуватосновно с партньорите си в тях.

4.7. Южноафриканска общност за развитие (БАВС )

Стойността на вътрешнорегионалната търговия на общността е най-голяма в сравнеъше с
всиьпси РИО в Африка - близо 45 млрд. ПБТ) за 2012 г. Делътй също е съществен (10.9%)
- почти колкото във водещата по този показател ЕАС. Делът на вътрешнорегионалния
износ е най-високият в Африка - 13.5%, а вносът е 9%. И двата показателя нарастват по-
бързо от средното за общността - съответно с 19 и 16% средногодишно. И тук през 2009
г. се наблюдава спад и при вноса, и при износа с около 25% спрямо 2008 г., който обаче е
компенсиран още през следващата 2010 г., а през 2012 двата показателя дъстигат
стойности от съответно 22 млрд и 23 млрд. ПЗВ през 2012 г. (табл. 9).
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Таблица9
Вътрешнорегионалнатърговияна ЗАВС (млн. ПЗВ)

Износ Внос Търговия
2003 г. 2012 г. Дял (%) Ръст| 2003 г. 2012 г. ШЛ (%) Ръст“ 2012 г. ШЛ (%)2

Общо 4 880 23 211 13.53 18.9 5663 21633 9.03 16.1 44 844 10.93
Ангола 496 1543 6.6 13.4 2 2 774 12.8 120.1 4 317 4.7
ДР Конго 253 2556 11.0 29.3 19 1218 5.6 58.9 3 774 31.4
Мадагаскар 148 389 1.7 11.3 66 96 0.4 4.4 485 11.4
Малави 368 800 3.4 9.0 86 243 1.1 12.2 1 043 38.0
Мозамбик 698 2 717 11.7 16.3 256 1444 6.7 21.2 4 161 36.0
Мавриций 369 450 1.9 2.2 165 424 2.0 11.0 874 12.1
Сейшелски о-ви 54 86 0.4 5.2 1 29 0.1 46.8 115 8.2
РЮА 598 5 801 25.0 28.7 3613 11357 525 13.6 17158 7.3
Танзания 447 891 3.8 8.0 94 358 1.7 16.1 1249 9.8
Замбия 1018 4 602 19.8 18.2 423 2 609 12.1 22.4 7212 52.8
Зимбабве 431 3 377 14.5 25.7 939 1 080 5.0 1.6 4457 65.9

|Средногодишен 2003-2102 г., %; 2от търговията на държавата; 3 от РИО
Забележка. Няма данни за Ботсуана, Лесото, Намибия и Свазиленд (дял от общата търговия
съотв. 3.3, 0.9, 2.6 и 0.9%).

Източник: 1МР ВОТЗ, 11.04.2014 и собствени изчисления.
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Най-значителендял във вътрешнорегионанататърговия има най-голяматаикономика
- РепубликаЮжна Африка (38%), която е лидер и при износа (25%), и особено при
вноса (53%). Втора като дял в търговиятае Замбия (16%),която е втора и при износа
(20%). Страната заема трето място при вноса, изпреварена със 165 млн. 1151) от
Ангола (съответно 121 и 12.8% дял). С относително висок дял от вътрешно-
регионалнататърговия (8-10%) са и Зимбабве (трета при износа с 15% дял), Ангола,
Мозамбик и ДР Конго. Най-голямръст на износа отбелязватДР Конго и РЮА (по
29% средногодищно) и Зимбабве (26%), а при вноса - Ангола (120%), ДР Конго
(59%) и Сейшелскитеострови(47%средногодищнонарастване).
Водеща сред икономиките в общността по дял на вътрешнорегионалнатаспрямо
националнататърговия с над две трети от търговиятае Зимбабве (66%), следванаот
Замбия (53%) и Малави, Мозамбик и ДР Конго (съответно 38, 36 и 32%). Нтишоя от тези
държави не членува в по-засилената форма на интеграция в общността - Южно-
афртишанския митнически съюз, макар че реално (макар и формално да е отложен за
2015 г.) на териториятана ЗАВС действа общ пазар, а на териториятана ЗАСП -
икономически и паричен съюз.

ЗАВС, в която членува най-голямата шсономика на континента РЮА, е лидер във
вътрешнорегионалната търговия в Африка като стойност и съвсем близо до първата РИО
- ЕАС, като дял. През разглеждания период обемът на търговията нараства драстично. В
общността членуват държавите с най-високи стойности на вътрешнорегионалната
спрямо нашаоналната търговия. ЗАВС е единствената общност, която не само че успява
бързо да преодолее кризата от 2009 г., характерна за всички РИО, но и да увеличи както
стойността, така и дела на регионалната търговия с повече от 50% през следващия
период до 2012 г. Яст-птте политически ангажименти, продикту-вани от централното
място на РЮА, а също и точно определените схеми за разпределяне на ползите от
интеграцията допринасят както за по-бързото задълбочаване на интеграционт-шя процес,
така и за ефективното използване на механизмите на търговска либерализашиш и осъщес-
твяване на ползите от ит-ггеграшаята,особено в аспекта им на създаване на търговия.

5. Заключение
Основнитетърговскипотоци на африканскитедържави и РИО са силно зависимиот
историческитеим връзкис останалиясвят и особено с Европа.Над 80% от износана
страните в Африка са насочени към пазари извън континента,подобен е и делът на
вноса, идващ от външниизточници.Основнитетенденции,които се наблюдаватпри
всички РИО, са пренасочванетона търговските потошит от ЕС и САЩ към Китай и
Индия,макар че при почти всичкиобщностиЕС запазвалидерскатаси позиция. При
някои общноститова се отразяваповече върху износа (ЕССАЗ, ЗАВС), при други -
върху вноса (СЕМ-ЗАО, ЕАС, ЕСОШАБ), а за трети - еднакво силно и върху двете
(СОМЕЗА, 1СтАВ). Забелязва се спад в търговията през годините на кризата (2009-
2010), койтообачевпоследствиее наваксан.Като цяло нарастванетона стойносттана
търговиятана всички РИО с всички основнитърговскипартньорипрез 2012 г. е по-
голямоот среднотоза света.
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През разглеждания период делът на вътрешноконтиненталната търговия в Африка остава
малък (9-10%) - за сравнение през 2012 г. в Европа той е 72%, в Азия - 52%, в Северна
Америка - 48%, а в Централна и Южна Америка - 26% (ХА/ТО, 2013). Основните
причини за ниския дял на вътрешноконтиненталната търговия са няколко: първо,
производствената и експортната структура на повечето африкански икономики се
базират на суровини, търсенето за които е ориентирано главно извън континента; второ,
налице са структурни недостатъци, които се изразяват в силната зависимост на
икономиките от извънконтинентален внос, като по този начин основна движеща сила на
растежа стават външните, а не националните пазари; трето, слабата производителност се
понижава допъш-штелно от неподходяща или лушсваща инфраструктура.

Въпрекиче за периода2003-2012г. междурегионалнататърговиянараствас по-бързи
темпове от общия обем на търговските потоци на регионалните икономически
общности в Африка, постигнатитедосега резултати са доста отраничении делът и
обемът на търговиятамежду отделните РИО остават относителномалки. Най-често
по-високитеобеми на търговия между РИО се дължат на припокриващосе членство
на някои държави, които се възползват от либерализирането на търговията в
отделните РИО, без обаче това да води до съществено увеличение на търговията
между самите общности. Макар и все още без видими резултати, създаването на
тристраннатазона за свободнатърговия между СОМЕЗА, ЕАС и ЗАВС може да се
възприеме като добър сигнал за преодоляване на дефицита в междурегионалната
търговия, разглеждана като необходима стъпка за изграждането на общ пазар и
впоследствиена единнаАфриканскаикономическаобщност.

Африканскитедържавитъргуватмалкопомеждуси, но те имат потенциалда засилят
търговията от гледна точка на географската близост, културното наследство и
размера на икономиките. Данни, получени от гравитационен модел, показват, че
страните от Западна и ЦентралнаАфрика осъществяватедва 43% от потеншалната
търговияпомеждуси, а тези в Източнаи ЮжнаАфрика- 75% (ЕСА, 2013с, р. 5).

Нивата на вътрешнорегионалната търговия на африканските РИО са относително ниски
(1-1 1% от общия обем на търговията), което свидетелства за недотам доброто изпълнение
на поетите от страните-членки ангажименти за премахване на тарифните и нетарифъште
ограничения, произтичащо най-вече от опасенията им относно разпределението на
ползите от интеграцията. Най-активно участващи във вътрешнорегионалната търговия са
големите икономшси в отделните РИО. От направения анализ ясно се вижда, че колкото
по-напреднал и задълбочен е интеграшаош-тият процес, т.е. колкото по-големи са инсти-
туш/тонализираните политически ангажименти, поети от държавите-членки, толкова по-
високи са нивата на вътрешноегионална търговия, а оттам - и по-ефективно се
осъществяват ползите от интеграшаята.

На практика увештчаването на вътрешноконтиненталната и междурегионалната търговия
може да се постигне чрез структурна диверсификашая на производството, каквато някои
страни вече осъществяват успешно, преориентирайки се към обработени изделия (най-
показателният пример е РЮА). Това може да бъде разглеждано като начало на така
необходимото преструктуриране на производството, на базата на което да се разширява
взаимно изгоди-тата търговия между африканските държави и РИО.
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Приложение 1

Регионалниинте1рашаонни общностив Африка

СЕМ-БАН СОМЕБА

. ,“;
Държави-членкина избранитеРИО

Общност на Сахел-Сахарските държави (СЕАТ-ЗАВ): Беъшн, Буркина Фасо,
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,Джибути,Египет, Еритреа,Капе Верде, Кения,
Коморскиострови,Кот д”Ивоар, Либерия,Либия,Мали,Мавритания,Мароко,Нигер,
Нигерия,Сао Томе и Принципи,Сенегал,СиераЛеоне, Сомалия,Судан,Того, Тунис,
Централноафриканскарепублика,Чад
Общ пазар за Източна и ЦентралнаАфрика (СОМЕБА): Бурунди, ДР Конго,
Джибути, Египет, Еритрея, Етиопия, Замбия, Зимбабве, Кения, Коморски острови,
Либия,Мадагаскар,Малави,Мавриций,Руанда,Сейшели,Судан,Свазиленд,Уганда
Източноафриканска общност (ЕАС): Бурунди,Кения,Руанда,Танзания,Уганда
Икономическа общност на държавитеот ЦентралнаАфрика (ЕССАЗ): Ангола,
Бурунди, ДР Конго, Екваториална Гвинея, Габон, Камерун, Конго, Сао Томе и
Принсипи,Централноафриканскарепублика,Чад
Икономическа общност на държавите от Западна Африка (ЕСОИ/АБ): Бенин,
Буркина Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Капе Верде, Кот д”Ивоар,
Либерия,Мали,Нигер,Нигерия,Сенегал,СиераЛеоне,Того
Междуправитеоствен орган за развитие ([САВ): Джибути, Еритреа, Етиопия,
Кения,Сомалия,Судан,Уганда
Ю ;, , за ри (БАВС): Ангола, Ботсуана, ДР Конго,
Лесото, Мадагаскар, Малави, Мавргщий, Мозамбшс, Намибия, РЮА, Сейшели,
Свазиленд,Танзания,Замбия, Зимбабве
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Гюш 0 51181130 апс1 5000пс11у, 10 01501050 1110 1ап11 111101051 5110 ас11у11у 10 11151110. Ваш 110111 5р001а1
5шеу 001111110100 111110113225 1811115 1п 201 1 1150121. Т110 10511115 ще сотрагеа 111/1111 501110 011101 1050111011
5010п11515 110111 1110 ЕП апс1 1110 0.5. 111 11115 агеа. Т110 аег1с1111ща1 111511181100 500101 111 Ви13а113 15

р105011100 111 1110 ьюааег соп10х1 01 1110 112111511101110 а тагКе1-ог10п10с1есопоту ала 1п1051а110п 01
Вц1ваг1311 21311011111110 11110 1110 ЕП Сопшюп Авг101111ща1 Р011су. Т110 1000111 с10У01ор1п01115си 1110
(1010п11111ш115 01 1111111 1п5цгапсе а00р11011 111 1110 351101111111111 есоп01111сз ала йпапсе 11101211110 2110
с115с115500.А ртоь11 00011011101110 1110110] 15 11500 111 011101 10 11010пп1пе 1110 1301015 ехр1а1111пв 1110

ас10р110п 01 поп-аборйоп 01 1ап11 1115111ап00 Ъу 1110 зшеуеа 1ап11015. Таши; 11110 ассошп
епс103011011у 13105 Бет/0011 131т 0сопот1ср0110птш00апс11115шапсеа00р11011, ше 11110 111а1 1115шапсе
15 1а1(еп 0111 Ъу 1111301 ана 111010 р10111аь10 1311115, “1111011 511330515 1110 0х1510псе 01 11113110131 соп51та11115
101 2100055 10 551101111111211 111511131100 111 Ви15аг1а. Ас111111опа11у,1110 апа1у515 5110015 111а1 111050 1вл11015
“1110 110 1101101у оп 5011-1115цгапсе 503103105 ще 111010 111101у 10 1121110 1а110п 0111 111511131100. Ношечег, 1110
01111101100 сопсет1115 1110 011001 01 011-1ап11 11511 тападетет 5113105105 15 1111х0с1: 1111110 сгор
111У015111са11011 3110 001111ас11п3ще сошр1е1110111шу 10 1п5ша1100, 30031ар111са1 015р0151011 01 1311115 р101
арр0ш5 10 110 111010 а 5111151111110.011-Гали 111001110 15 1110111 а сотр10те111 5,110 501351111110 10 1115111-ш1с0,

ассогсйпв 10 1110 о11-1ап11 111001110 10ч01. Т110 ех1510псе 01 5110115 1031011211 011001 50530515 1110

1111ропалсе01 ааар11п5 1110 1п5ша1100 р10с111015 10 1110 (1111010п1 1031011211 001110х15 111 Ви13а11а.
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РВОВПСТ1О1Ч: ТНЕ САЗЕ ОР ЕАЗТ А51А1Ч ЕСОН0М1Е5
Т1115 5111с1у ехш1111105 1110 10011111са1 с11а1150 3,110 0111010110у 111 1сп0ш101150-Ъа500 ргоапс110п 01 1110
501001011 Еа51-А51аСоили-105ц51пд 11 1331101 51001135110 110111101 апа1у515. Т110 0111р1г1001 10511115 10010510
111111 Шаран, 51113ар010, Когеа, Ма1ау51а 8110 С11111а арреат 10 110 1110 111051 0111010111 соцп1г105 111 1110

1051011 1п 101111 01 111311-10011 р1011110110п.111с1011051а апс! Р11111рр11105, 011 1110 011101 113110, арреаг10 110 1110
10351011101011101105. 111 10311111101110 155110 01 са1с11-ир апс1 сопуегвепсе,1110 10511115 5110ш111а1Ма1ау51а
ана Когеа а10 са1с111п5 цр 1111111 111011 110У010р011соип101раг1,]арап; 0111110 1110 0111015 9.10 51111 1101 011 1110
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