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Успехи и предизвикателство па регионалната 
икономическа интеграция в Африка 

Едуард Маринов 

Анотация: Държавните и правителствените ръководители на 
Африканския съюз приемат и осъществяват усwтя за регионаr1на 
интеграция като обща стратегия за развитието 11а конти11ента. Целта 

на ниво Африка е създаването на Африканска икономическа общност 
като последния от и1ест последователни етапа, включващи засwиа11ето 
на междусекторното сътрудничество и установяването на регио11ш1Ни 
зони за свобод11а търговия, валутен съюз, общ пазар, паричен и 
икономически съюз, обхващащи целия континент. В момента в Африка 

съществуват 16 регионш1Ни интеграцио11ни общ11ости, като 8 от тях са 
официшt1ю признати и играят ролята 11а фундамент за изгра;ждането 11а 
Африканска икономическа общност. Разгледа11и се постuг11атият 
напредък в и11теграционните процеси, както и предизвикателствата пред 
него. 

Ключови думи: Икономическа и11теграция, регионшt11и 

интеграцион11и общности, Африка 

Регионалната интеграция в Африка е заявена приоритетна цел 
както на африканските правителства, така и на световните донорски 
организации още от ранните години на получаването на 
независимост. Тя трябва да адресира динамиката на 

глобализиращата се икономика като средство за осигуряване на 
конкурентоспособност чрез по-добрите възможности, които 
предоставя в областта на международната търговия. В случая на 
Африка това е с още по-засилено значение заради колониалното 
наследство, недоброто управление и множеството конфликти. 
Регионализмът се разглежда като възможно лекарство за 
политическите и икономическите проблеми на континента. 

Африканските лидери са все по-заинтересовани от 

ускоряването на процеса на създаване на Африканската 

икономичска общност (АИО) чрез развиването на инициативи за 

хармонизация и сближаване като тристранната зона за свободна 
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търговия (ЗСТ) COMESA- EAC-SADC. Въпреки че регионалните 
интеграционни общности (РИО) полагат доста усилия за 
постигането на първите три етапа, заложени в Договора за 
създаване на Африканска икономическа общност чрез приемането 
на поетапна отмяна на митата във вътрешнорегионалната търговия, 
налице са множество разлики помежду им: някои РИО все още не 
могат да създадат зет, докато в други вече действа дори 
митнически съюз (МС). Темпът на напредък не е еднакъв и при 
наличието на припокриване на членството на много държави в две и 
повече РИО, задължително е да се вземат стратегически решения и 
да се предприемат действия в посока създаването на континентална 
зет като първа стъпка към континентален ме, общ пазар и като 
крайна цел - напълно функционираща АИО. 

Създаването на общ континентален пазар на стоки и услуги, 
в който действат свобода на движение на работници и инвестиции 
ще подпомогне изграждането на МС и на Африкански общ пазар. 
То би помогнало превръщането на 54-те отделни икономики в 
Африка в един по-съгласуван голям пазар. Съвместното 
използване на богатите ресурси на Африка за създаването на по
голямо и конкурентно икономическо пространство би позволило 
на пазарите в Африка да бъдат по-ефективни. Общият пазар също 
така би помогнал за увеличаване на вътрешноконтиненталната 
търговия чрез по-добрата координация и хармонизация на 
режимите за либерализация и улеснение на търговията между 
РИО. Освен това, той би помогнал да се преодолеят проблемите, 
свързани с припокриването на членство и разминаванията между 
съседни РИО, като по този начин би се разкрил потенциала за 
междурегионална търговия на континента. 

Етапи 11а изгражда11е 11а Африканската икономическа 

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

създава АИО като част от АС (ДАИО, чл. 98). Договорът определя 
шест етапа, които трябва да бъдат изпълнени за постепенното 
създаване на АИО в рамките на 34 години (ДАИО, чл. 6). Договорът 
приема интеграционния подход, зависещ до голяма степен от 
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успеха на интеграция в рамките на регионалните интеграционни 
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 определени 
като изграждащите блокове на АИО. Идеята на етапния подход е, че 
интеграцията първо следва да бъде осигурена на регионално ниво 
чрез създаването и укрепването на регионални интеграционни 
общности (РИО), които в определен момент ще се слеят в АИО. 

Първият етап включва укрепването на съществуващите РИО 
и създаването на нови, където не съществуват такива и е трябвало 
да продължи до 1999 г. (ДАИО, чл. 6). По времето на влизане в сила 
на договора в Африка съществуват Маргебския съюз (UМА), 
Общият пазар на Източна и Южна Африка (COMESA), 
Икономическата общност на Западноафриканските държави 
(ECOW AS), Икономическата общност на държавите от Централна 
Африка (ECCAS) и Южноафриканската общност за развитие 
(SADC), които включват всички държави на континента. До 2001 
година Общото събрание на АС приема още три общности -
Междуправителствения орган за развитие (IGAD), Икономическата 
общност на Сахел-Сахарските държави (CEN-SAD) и 
Източноафриканската общност (ЕАС), а през 2006 г. е взето 
решение да не бъдат признават повече РИО.2 

Вторият етап е с продължителност 8 години и има за цел РИО 
да намалят или премахнат митата, квотите и други ограничения 
пред вътрешнорегионалната търговия. Освен това се предвижда 
интегриране на политики в областта на търговията, финансите, 
транспорта, комуникациите, промишлеността и енергетиката, както 
и координиране и хармонизация на дейностите на съществуващите 

1 Mlenga, К„ 2012, с.2 
2 В момента в Африка има още 8 РИО - Икономическата общност 

на държавите от Големите езера (CEPGL), Южноафриканския митнически 
съюз (SACU), Съюзът на река Ману (MRU), Западнояфриканския 
икономически и паричен съюз (UEMOA), Западноафриканската парична 
зона (W АМZ), Зона на CFA франка (CFA), Централноафриканската 
икономическа и валутна общност (СЕМАС), Комисията на Индийския 
океан (ЮС). 
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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 
етап от създаването на АИО.3 

Третият етап със срок до 2017 г. предвижда премахването на 
търговските ограничения чрез създаването на зони за свободна 
търговия в РИО и въвеждането на общи митнически тарифи чрез 
създаването на митнически съюзи (МС). Почти всички РИО са 
завършили третият етап с изключение на UMA,4 IGAD5 и CEN
SAD6. За разлика от другите РИО, в ЕАе Ме е първата стъпка на 
интеграционния процес през 2005 г. Напредъкът в осъществяването 
на третия етап от създаването на АИО е задоволителен, макар че за 
общностите, които не са постигнали предвидените цели в период на 
относително спокойствие (например UMA), бъдещото им постигане 
ще бъде затруднено поради наличието на конфликти. 7 

Четвъртият етап със срок до 2019 г. е създаването на 
Африкански митнически съюз чрез хармонизиране на общите 
митнически тарифи на всички РИО. Като стъпка към постигането 
на тази цел може да се отбележи създаването на тристранната зет 
между COMESA, SADC и ЕАе през 2008, с която трите общности 
премахват търговските бариери помежду си. 

По отношение на петия и шестия етап - създаването на 
Африкански общ пазар и на континентален икономически и 
паричен съюз засега няма прогрес. Сроковете за осъществяването 
им са съответно 2023 и 2028 г. 

Осъществен е значителен напредък в изпълнението на етапите 
на създаването на АИО. Повечето РИО изпълняват задълженията си 
по ДАИО по график, при някои има известно закъснение, а трети 
дори изпреварват сроковете. Заявеното от африканските лидери 
през 2012 г. намерение за създаването на континентална зона за 
свободна търговия може да се разглежда като възможност за 
сериозен напредък в процеса на континентална интеграция. 
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3 Mlenga, К., 2012, с.7 
4 Общността не функционира, считано от май 2009 г. 
5 Заради конфликтите в региона (Судан, Сомалия). 
6 Споразумението за ЗСТ е още в проектна фаза. 
7 Mlenga, К., 2012, с.8 

Постиг11ати резултати 
„Напредъкът на интеграцията в Африка е разпръснат между 

различни сектори, регионалните икономически общности и 

отделните държави. Има определени резултати в областта на 

търговията, комуникациите, макроикономическата политика и 

транспорта. Като цяло обаче са налице съществени разминавания 

между целите и постиженията на повечето регионални 

икономически общности, особено в областта на 

вътрешнорегионалната търговия, макроикон?.rgtическата 

конвергенция, производителността и физическите връзки . 

CEN
SAD 
COMESA 
ЕАС 
CEPGL 
СЕМАС 
ECCAS 
UEMOA 
WAМZ 
юс 

CFA 
IGAD 
SACU 
SADC 
UMA 

Таблица 1 

Напредък на интеграционните процеси в РИО 

Икономически и валутен Свобода на 

Зона за 1-----.---__:
с�ъ:::ю:::: з:.__., _ __ +-_п _

ъ
_т_.,ва_н_е_-J 

Полити- Военен 
свободна Митни- чески 

Общ Валутен Без Без 
търговия чески 

пазар съюз визи граници 
съюз 

съюз 
съюз 

Леrенда: -в сила; - - nредложено. i. конкретна дата; - предложено; - не е 
D

npeдnaraнo 

8 ЕСА. 2004. р. 33. 
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Някои от общностите, въпреки заявените си цели, все още не 
действат липсват подписани споразумения както между 
държавите членки, така и с АИО. 

РИО показват сериозен напредък в областта на 
либерализацията и улеснения на търговията, но прогресът към 
хармонизирани и интегрирани регионални пазари е бавен -
официалните данни показват, че вътрешнорегионалната търговия в 
осемте признати от АС РИО е само 10,5%. „Това може да бъде 
отдадено най-вече на липсата на допълване и диверсификация на 
производствената структура, високите производствени разходи и 
доминацията на няколко държави при износа". 9 Макар че някои 
РИО правят стъпки към зони за свободна търговия и митнически 
съюз, пълната пазарна интеграция все още остава в сферата на 
надеждите. 

Премахването на митата в различните общности е на различен 
етап на осъществяване, като в почти всички действащи РИО то е 
постигнато поне за определени стоки. В ECOW AS протичат 
преговори за премахване на митата за всички стоки, което вече е в 
сила за непреработените продукти между всички държави-членки. В 
UEMOA всички държави-членки поемат ангажименти за 
постепенното създаване на зона за свободна търговия между 1994 и 
2000 г„ което е завършено. Всички държави-членки на СЕМАС са 
премахнали митата, изпълнявайки изискванията за създаване на 
валутен съюз до 1994 г. COMESA започва намаляване на митата през 
1994 г. с цел премахването им до 2000 г„ но някои страни 
либерализират вътрешнорегионалната търговия изцяло, а други -
само частично. Членовете на ЕАС все още прилагат намаления на 
митата. Протоколът за валутен съюз е подписан през 2004 г. 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, при 
условие, че се стигне до осъществяването на общите цели. 

Не е толкова лесно да се оцени напредъкът при премахването 
на нетарифните ограничения, заЩото данните за тях не могат да 
бъдат получени директно - основният проблем е липсата на 

9 Ndomo, А. 2009. р. 19 
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съпоставимост между правилата за произход, която би трябвало да 
улесни търговията. Подобни пречки пред вътрешнорегионалната 
търговия насърчават търговците да пренебрегват формалната 
бюрокрация и да се пренасочват към неформална търгови·я. 10 

Съществен напредък областта на свободното движение на 
хора има само в три РИО - СЕМАС, ECOW AS и ЕСА, като в 
последните две са въведени 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 по-големи изисквания пред имигрантите, отколкото пред 
националните граждани. В изследване на ИКА от 2006 г. се изтъква, 
че 90% от държавите са премахнали входните визи за част от 
страните-членки на РИО, докато само 65% са признали правото на 
установяване. 11 

Всички РИО са въвели под някаква форма инструмент за 
насърчаване на транзита, намаляване на разходите и подобряване на 
ефективността. В регионите от Западна и Източна Африка 
стартират проекти за свързване на железопътния транспорт. И все 
пак транспортните разходи в континента остават най-високите в 
света, с много несвързани сухопътни, въздушни и железопътния 
мрежи. Това води до необосновано високи разходи за извършване 
на стопанска дейност. 

Предизвикателства · пред регионалната интеграция в 
Африка 

По повод усложнеността и объркаността на регионалната 
интеграция в континента Алвес, Дрейпър и Халсън я 
характеризират като "тенджера за спагети, която спира процеса на 
регионална интеграция, като създава сложно преплитане от 
политически ангажименти и институционални изисквания" 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 една групировка. Множествеността и 

10 d N omo, А. 2009. р. 20 
11 ЕСА. 2006. 
12 Alves, Р„ Draper, Р„ Halleson, D. 2007. р.2. 
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застъпването при членството в отделните РИО създават усложнена 
мрежа от противоречащи си задължения за страните-членки. Така 
интеграционните 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 
търговските и икономическите 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 

Фиг. ! .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 или разрешаване на множеството съществуващи в 
Африка конфликти, някои от които са особено насилствени. 
Ефектьт от тях е значителният брой жертви, разрушаването на 
социалния и политическия ред, масовото ограбване на 
икономически ресурси, намаляването на доверието в държавата, 
отслабването на контрола по границите, нарастването на 
партизански и частни армии и др. Редица РИО, създадени за 
преследването на икономическо развитие, са твърде заети с 
миротворчески операции. 

Сред основните проблеми, затрудняващи и забавящи 
интеграционните процеси в Африка, могат да бъдат посочени още 
системните проблеми, които пречат на икономическото развитие на 
отделните страни, както и нежеланието за пълно участие в 
интеграцията на някои държави поради очаквания за разходи и 
неравномерни ползи. Недостатъчният административен капацитет 
от своя страна ограничава изпълнението на определени задачи и 
прилагането на определени интеграционни инструменти, например 
либерализацията на търговията. Освен това националните 
макроикономически политики на африканските държави са 
нестабилни и непоследователни, липсват съвместимост на целите 
на отделните РИО, които би трябвало да стимулират процеса на 
интеграция на континента. 

Легитимността на РИО е ограничена и от някои неуспехи при 
справедливото разпределяне на интеграционните разходи и ползи. 
От друга страна, РИО получават правата си от недобре очертани 
мандати и нормативни рамки - по този начин легитимността и 
властта на някои от тях се свързват с определени личности, което от 
своя страна предизвиква кризи на доверието и легитимността. 
Трябва да се изтъкнат и някои проблеми, породени от старите 
колониални зависимости, които понякога водят до съперничество в 
рамките на управителните органи на някои РИО. Типичен пример е 
съперничеството между франкофонските и англофонските държави 
в различни комисии и комитети. 

РИО следва да осигурят съвместимостта на интеграционния 
процес на континента със задълженията, които отделните държави 
имат към външнотърговските си партньори. Външните партньори 
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играят важна роля от голямо значение за рационализацията на РИО в 
Африка, особено текущите преговори за подписване на споразумения 
за икономическо партньорство (СИП) с ЕС. Причината за това е, че 
държавите в Африка с малко изключения търгуват предимно с ЕС. 
Странно е, че преговорите за СИП не се припокриват със 
съществуващите РИО. Това усложнява и без това деликатното 
съществуващо положение, при което капацитетът е твърде 
разпръснат, като по този начин заплашва още повече да засили 
разделението на регионите. Друг резултат е трудното постигане на 
общо съгласие по СИП от отделните държави. "Въпреки че СИП 
имат за цел насърчаването на регионалната интеграция, 
непосредственото им въздействие е още по-голямата фрагментация 
на съществуващите регионални икономически блокове в Африка с 
изключение на Източноафриканската общност". 14 

Заключе11ие 
Икономическите аргументи за регионално сътрудничество са 

особено силни, като се има предвид малкият размер на много 
страни от Африка от икономическа гледна точка. Въпреки това на 
практика всички регионални интеграционни усилия на континента 
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, влияещи върху 
интеграционния процес в континента. 

Важността на РИО като основни стълбове за постигането на 
континентална интеграция се признава на две свикани от Африканския 
съюз след 2006 г. срещи на министрите, отговарящи за регионалната 
интеграция. На тях се подчертава нуждата от хармонизиране и 
рационализиране на политиките, програмите и дейностите им с цел да 
се стимулира задълбочаването на интеграционните процеси. 
Основният фактор за успех на процеса на рационализация на РИО в 
Африка, без значение от това какъв подход ще се избере, е 

14 Nkululeko Кhumalo, 2008. р 4. 
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политическата воля и ангажираността на всички участващи в процеса 
държави. 

Позитивен сигнал в посока задълбочаването на процеса на 
интеграция е тристранната инициатива за хармонизация и 
сближаване за създаване на зона за свободна търговия между 
COMESA, ЕАС и SADC, както и породената от нея заявена 
решимост на лидерите на африканските държави да ускорят 
процеса на създаване на Африканската икономичска общност. 
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