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Idea federacji politycznej w praktyce
integracji pañstw Afryki Wschodniej
Idea federacji politycznej w regionie Afryki Wschodniej ma d³ug¹ historiê. By³a ona szczególnie
¿ywa w okresie bezpoœrednio postkolonialnym, kiedy utworzenie federacji rozwa¿a³y Kenia,
Tanzania i Uganda. W efekcie powsta³o jednak ugrupowanie integracyjne w postaci Wspólnoty
Pañstw Afryki Wschodniej (East African Community – EAC), funkcjonuj¹ce w latach 1967–1977.
Od¿ycie idei federacji w regionie wi¹¿e siê z ponownym pojawieniem siê EAC na mapie ugrupowañ afrykañskich w 2001 r. Celem artyku³u jest przedstawienie idei federacji politycznej oraz
prób jej praktycznej realizacji przez pañstwa Afryki Wschodniej. Przeprowadzona analiza opisowa w ujêciu historycznym pozwala sformu³owaæ wniosek, ¿e pomimo up³ywu lat i wielu zmian
gospodarczo-politycznych urzeczywistnienie idei federacji pañstw Afryki Wschodniej pozostaje
wci¹¿ bardzo trudne, szczególnie z dochowaniem pierwotnie wyznaczonego terminu (2015 r.).
Powstaje wiêc pytanie o sens oraz faktyczne mo¿liwoœci osi¹gniêcia tak powa¿nego celu integracyjnego w praktyce s³abo rozwiniêtych krajów afrykañskich.

The idea of political federation in the integration
reality of East African countries
The idea of political federation in East African region has a long history. It was particularly popular during the early post-colonial era, when Kenya, Tanzania, and Uganda were searching for
possibilities of federation. Instead, a regional integration organism was formed, called the East African Community (EAC), which operated between 1967 and 1977. A renewal of federalist ideas in
the region could be observed since 2001, when the EAC became active again. The paper presents
the idea of a political federation and analyses the attempts of its implementation by East African
countries. A descriptive analysis performed from a historical perspective led to the conclusion
that despite the time span and many economic and political changes a practical implementation
of federalist ideas in East African Countries remains very difficult, especially by the initial date, set
in the year 2015. Therefore, a question arises about the sense and real possibilities of achieving
such a serious integration target in the reality of underdeveloped African countries.
Keywords: economic integration, political federation, East African Community (EAC)
Klasyfikacja JEL: F150, F590
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Wprowadzenie
Kontynent afrykañski oplata gêsta sieæ nak³adaj¹cych siê na siebie porozumieñ o charakterze integracyjnym, których celem, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
przypadków, jest osi¹gniêcie g³êbokich form miêdzynarodowej integracji gospodarczej. D¹¿enie do tego celu w warunkach afrykañskich napotyka wiele ekonomicznych i pozaekonomicznych przeszkód. Idea federacji politycznej w regionie
Afryki Wschodniej1 ma d³ug¹ historiê. By³a ona szczególnie ¿ywa w okresie bezpoœrednio postkolonialnym, kiedy utworzenie federacji rozwa¿a³y Kenia, Tanzania
i Uganda [Bartkowski i in., 1969]. W efekcie powsta³o jednak ugrupowanie integracyjne w postaci Wspólnoty Pañstw Afryki Wschodniej (East African Community – EAC), funkcjonuj¹ce w latach 1967–1977. Od¿ycie idei federacji w regionie
wi¹¿e siê z ponownym pojawieniem siê EAC na mapie ugrupowañ afrykañskich
(2001 r.). Pomimo up³ywu lat i wielu zmian gospodarczo-politycznych jej urzeczywistnienie pozostaje jednak wci¹¿ bardzo trudne, szczególnie z dochowaniem
pierwotnie wyznaczonego terminu (2015 r.). Powstaje wiêc pytanie o sens oraz faktyczne mo¿liwoœci osi¹gniêcia tak powa¿nego celu integracyjnego w praktyce
s³abo rozwiniêtych pañstw afrykañskich.
Celem artyku³u jest przedstawienie idei federacji politycznej oraz prób jej
praktycznej realizacji w procesie integracji pañstw Afryki Wschodniej. W artykule
zastosowano metodê analityczno-opisow¹. Dokonano analizy krajowych i zagranicznych Ÿróde³ literaturowych oraz danych statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade
and Development – UNCTAD).

1. Idea federacji politycznej w miêdzynarodowej integracji
gospodarczej
Klasyfikacjê form miêdzynarodowej integracji gospodarczej w klasycznym
ujêciu Béli Balassy wieñczy pe³na integracja ekonomiczna (total economic integration), zak³adaj¹ca oprócz elementów unii ekonomicznej (economic union) tak¿e unifikacjê polityki monetarnej, fiskalnej, socjalnej, antycyklicznej oraz ustanowienie
1 Istniej¹ dwa g³ówne podejœcia do definiowania regionu Afryki Wschodniej (Eastern Africa):
geograficzne i historyczne. Geografowie zaliczaj¹ do niego: Keniê, Ugandê, Tanzaniê, Rwandê, Burundi, Etiopiê, Somaliê oraz Francuskie Terytorium Afarów i Issów (dzisiejsze D¿ibuti), historycy natomiast przyjmuj¹, ¿e do regionu Afryki Wschodniej nale¿¹: Kenia, Tanzania i Uganda, a niekiedy te¿
Burundi i Rwanda [Zins, 1986]. Na potrzeby niniejszego artyku³u przyjêto wê¿sze podejœcie historyczne z uwagi na jego zbie¿noœæ z inicjatywami w zakresie miêdzynarodowej integracji gospodarczej
w tym regionie.
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ponadnarodowej w³adzy, której decyzje maj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ dla pañstw
cz³onkowskich [Balassa, 1973]. W ramach pe³nej integracji gospodarczej niezbêdna jest równie¿ unia polityczna wyra¿aj¹ca siê w takim samym podejœciu wszystkich krajów cz³onkowskich ugrupowania zarówno do polityki wewnêtrznej, jak
i zagranicznej. Tak wiêc integracja polityczna mo¿e byæ traktowana jako warunek
pe³nej integracji ekonomicznej, a jednoczeœnie jako jej efekt [Bo¿yk, 2004]. Józef
Misala [Misala, 2004] rozró¿nia proces dochodzenia do pe³nej integracji w skali regionalnej na bazie materialnej, tj. osi¹gania jej w wyniku dzia³ania przede wszystkim
praw rynku i spe³nienia warunków integracyjnych (market driven integration), oraz
instytucjonalnej, bêd¹cej g³ównie skutkiem dzia³añ o charakterze politycznym
(politically driven integration). Podkreœla on, ¿e „jeœli procesowi rozwoju pe³nej integracji o charakterze politycznym nie towarzyszy integracja realna, jest on
w œwietle teorii skazany na niepowodzenie, zw³aszcza na d³u¿sz¹ metê”.
Federalizm to jedna z podstawowych (obok konfederalizmu, funkcjonalizmu,
neofunkcjonalizmu) koncepcji pe³nej integracji gospodarczej [Misala, 2004]. Bywa
on okreœlany „metod¹ tworzenia unii politycznej miêdzy suwerennymi pañstwami”. Metoda ta to podzia³ w³adzy polegaj¹cy na tym, ¿e rz¹dy federalny i regionalne
wspó³pracuj¹ ze sob¹, zachowuj¹c jednoczeœnie pewn¹ niezale¿noœæ [Miklaszewski, 1991]. Klasyczny federalizm wywodzi siê z licznych, historycznych planów
maj¹cych na celu zapewnienie pokoju miêdzynarodowego, przekszta³ceñ stosunków miêdzynarodowych oraz doœwiadczeñ kilku krajów typu federalnego
[Miklaszewski, 1991]. Podkreœla on prymat integracji politycznej oraz koniecznoœæ podzia³u kompetencji pomiêdzy kilkoma poziomami w³adzy. Tak wiêc
zgodnie z koncepcj¹ federalizmu niezbêdne jest powo³anie ponadnarodowych
instytucji spe³niaj¹cych funkcje analogiczne do tych, jakie posiadaj¹ ró¿nego typu
w³adze w suwerennych pañstwach [Misala, 2004]. W efekcie powstaje federacja
rozumiana jako pañstwo zwi¹zkowe, w którym w³adza konstytucyjnie podzielona jest pomiêdzy sk³adowe federacji a rz¹d federalny [Ruszkowski, 2007].

2. Integracja regionu Afryki Wschodniej
Pocz¹tków integracji regionu Afryki Wschodniej niektórzy autorzy [Kasaija,
2004] doszukuj¹ siê ju¿ pod koniec XIX w., kiedy to w 1895 r. brytyjska administracja
kolonialna rozpoczê³a budowê linii kolejowej (Uganda railway) ³¹cz¹cej Mombasê
nad Oceanem Indyjskim z Jeziorem Wiktorii. To przedsiêwziêcie infrastrukturalne mia³o na celu g³ównie umo¿liwienie transportu surowców dla brytyjskiego
przemys³u, niemniej przyczyni³o siê te¿ do rozwoju wewn¹trzregionalnego handlu i migracji ludnoœci. Mo¿na je wiêc uznaæ za mimowolne tworzenie warunków
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dla przysz³ej miêdzynarodowej integracji gospodarczej, ale nie za wydarzenie
integracyjne w dzisiejszym tego s³owa znaczeniu.
Dzia³ania takie pojawi³y siê jednak w regionie niebawem, bo jeszcze przed zakoñczeniem I wojny œwiatowej. W 1917 r. Kenia i Uganda ustanowi³y miêdzy sob¹
uniê celn¹, której cz³onkiem zosta³a póŸniej tak¿e Tanganika. Wprowadzono
wspóln¹ zewnêtrzn¹ taryfê celn¹ oraz bezc³owy transfer importowanych towarów wewn¹trz ugrupowania [Robson, 1968]. W regionie dzia³a³ te¿ od 1902 r.
wspólny Wschodnioafrykañski S¹d Apelacyjny (Court of Appel for East Africa)
oraz od 1911 r. Unia Pocztowa (Postal Union) [Kasaija, 2004]. Wobec trudnej sytuacji gospodarczej i „chaosu monetarnego” w Afryce Wschodniej po I wojnie œwiatowej zasadnicze znaczenie mia³o powo³anie wspólnej Izby Walutowej (East
African Currency Board) w 1920 r. Tym posuniêciem ówczesna lokalna waluta, rupia wschodnioafrykañska2, zosta³a sztywno powi¹zana z funtem brytyjskim
[Zins, 1986].
W latach dwudziestych XX w. problem œciœlejszej integracji regionu stanowi³
jedn¹ z wa¿niejszych kwestii w polityce Wielkiej Brytanii. Spowodowane to zosta³o otrzymaniem przez Brytyjczyków z ramienia Ligi Narodów mandatu nad
Tanganik¹ (dawn¹ Niemieck¹ Afryk¹ Wschodni¹). W efekcie federacja pomiêdzy
Keni¹, Tanganik¹ i Ugand¹ by³a rozpatrywana ju¿ w 1927 r., napotka³a jednak
zdecydowany opór bia³ych brytyjskich osadników i w rezultacie administracja
brytyjska nie podjê³a decyzji o jej wprowadzeniu [Zins, 1986].
W latach trzydziestych XX w. najpierw w Kenii, a nastêpnie w Ugandzie i Tanganice wprowadzono ujednolicony i wspólnie administrowany podatek dochodowy i akcyzowy. Region charakteryzowa³ siê wysokim stopniem integracji
monetarnej, swobod¹ przep³ywu kapita³u oraz wzglêdn¹ swobod¹ przep³ywu
osób, co w po³¹czeniu z funkcjonowaniem wspólnych s³u¿b us³ugowych (medycznych, meteorologicznych itp.) [Robson, 1968] oraz uni¹ celn¹ czyni³o go czymœ
w rodzaju „quasi-wspólnego rynku” w warunkach kolonialnych.
Po II wojnie œwiatowej administracja brytyjska powróci³a do idei federacji
Afryki Wschodniej, ale ponownie spotka³a siê ona z oporem, tym razem zarówno
bia³ych osadników, jak i ludnoœci afrykañskiej. W konsekwencji w 1948 r. „parlament angielski uzna³ próby œciœlejszej unii pañstw wschodnioafrykañskich za
przedwczesne” [Zins, 1986].
Fakt ten nie przeszkodzi³ w rozpoczêciu instytucjonalizacji regionu, stanowi¹cej pocz¹tek nowego etapu integracji wschodnioafrykañskiej [Kasaija, 2004].
W 1948 r. Brytyjczycy powo³ali do ¿ycia pierwsze wspólne organa: Wschodnioafrykañsk¹ Wysok¹ Komisjê (East African High Commission – EAHC), w sk³ad której weszli gubernatorzy trzech terytoriów oraz Wschodnioafrykañskie Centralne
Zgromadzenie Ustawodawcze (East African Central Legislature Assembly –
2

Nastêpnie rupiê zast¹piono florenem, a w 1922 r. szylingiem.
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EACLA), do którego kompetencji nale¿a³y uprawnienia ustawodawcze g³ównie
w zakresie prawnych aspektów dzia³ania licznych, wspólnych us³ug (poczty,
transportu, przepisów celnych, podatkowych itp.). W 1961 r. Wschodnioafrykañska Wysoka Komisja zosta³a przekszta³cona we Wschodnioafrykañsk¹ Organizacjê Wspólnych Us³ug (East African Common Services Organization – EACSO).
Zbieg³o siê to w czasie z uzyskaniem niepodleg³oœci przez Tanganikê3, wkrótce
te¿ niepodleg³oœæ uzyska³y zarówno Uganda (1962 r.), jak i Kenia (1963 r.). W pewien naturalny wiêc sposób na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX w. powróci³a
idea utworzenia federacji. Jeszcze przed uzyskaniem przez siebie niepodleg³oœci
(1962 r.) omawia³y j¹ m.in. na forum EACSO wszystkie potencjalne pañstwa
cz³onkowskie, a po jej uzyskaniu przez Keniê mocno popierali j¹ przywódcy
trzech pañstw. Poparcie to nie trwa³o jednak d³ugo i dziœ mo¿na spotkaæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e by³o ono bardziej posuniêciem taktycznym wobec Brytyjczyków w celu uzyskania przez Keniê niepodleg³oœci, ni¿ rzeczywist¹ wol¹ integracyjn¹ w regionie Afryki Wschodniej [Zins, 1986]. Faktem jest, ¿e po 1963 r.
rozpocz¹³ siê powolny okres dezintegracji regionu, który nabra³ tempa w 1966 r.,
czego wyrazem by³o utworzenie przez Keniê, Tanzaniê i Ugandê oddzielnych
banków. Podpisany w Kampali (Uganda) traktat by³ rozwi¹zaniem alternatywnym wobec federacji. Rozpocz¹³ on trzeci etap integracji regionu wschodnioafrykañskiego, który, pomimo ¿e oparty na formalnym porozumieniu, mo¿e byæ paradoksalnie traktowany bardziej jako dalszy etap dezintegracji ni¿ jego rzeczywistej
integracji [Hazlewood, 1988].
Na mocy Traktatu z Kampali w 1967 r. powsta³a Wspólnota Pañstw Afryki
Wschodniej (East African Community – EAC). W traktacie zawarto warunki
utworzenia regionalnego wspólnego rynku, przewidziano wprowadzenie wspólnej zewnêtrznej taryfy celnej4, swobody przep³ywu towarów pomiêdzy pañstwami EAC i przekazywanie ce³ pobranych przy dopuszczeniu towaru na wspólny
rynek do bud¿etu pañstwa przeznaczenia towaru [Rusek, 2007]. Mia³o to szczególne znaczenie dla le¿¹cej w g³êbi l¹du Ugandy, gdy¿ znaczna czêœæ towarów importowanych przez ten kraj przechodzi³a tranzytem przez Keniê [Dobosiewicz,
1974]. Wiêkszoœæ handlu pomiêdzy cz³onkami ugrupowania nie podlega³a wiêc
ograniczeniom, wprowadzono natomiast tzw. op³aty transferowe (transfer taxes),
które mog³a pobieraæ Uganda od niektórych artyku³ów przemys³owych importowanych z Kenii, a Tanzania z Kenii i Ugandy, co mia³o u³atwiæ konkurowanie producentom ze s³abiej rozwiniêtych krajów ugrupowania5. Przyjêto te¿ zasadê
protekcji producentów wschodnioafrykañskich poprzez kontrolê konkurencyj3

W 1964 r. powsta³a Tanzania z po³¹czenia republik: Tanganiki i Zanzibaru.
Z niewielkimi wyj¹tkami, obejmuj¹cymi: napoje alkoholowe, niektóre artyku³y przemys³owe
i kilka produktów rolno-spo¿ywczych [Dobosiewicz, 1991].
5 Prawo stosowania op³at transferowych wprowadzono na okres 8 lat. Dotyczy³o ono tych produktów, których produkcjê Tanzania i Uganda chcia³y rozwijaæ u siebie [Dobrska, 1970].
4
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nego wobec nich importu z pañstw trzecich [Rusek, 2007]. Zosta³ te¿ powo³any
wspólny bank – Wschodnioafrykañski Bank Rozwoju (East African Development
Bank – EADB).
Wkrótce pojawi³y siê zarówno wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne trudnoœci
w funkcjonowaniu ugrupowania, które doprowadzi³y do zaprzestania dzia³alnoœci
EAC jeszcze przed dziesi¹t¹ rocznic¹ jego istnienia [Hazlewood, 1988]. Wyniknê³y
one z wielu przyczyn, z których na pierwszy plan wœród czynników wewnêtrznych wysunê³o siê zró¿nicowanie partnerów pod wzglêdem poziomu gospodarczego. Kenia, maj¹ca w okresie kolonialnym status crown colony, szybciej
rozwinê³a przemys³ [Langhammer, Hiemenz, 1990], czerpa³a te¿ wiêksze korzyœci
z handlu, œwiadczenia us³ug (w tym transportowych) oraz ze zlokalizowania
u niej prawie wszystkich instytucji wschodnioafrykañskich [szerzej: Hazlewood,
1988]. W efekcie to jej przypad³y znacznie wiêksze (choæ ca³oœciowo trudne do
oszacowania) korzyœci z cz³onkostwa w ugrupowaniu ni¿ Tanzanii i Ugandzie,
o co te ostatnie Keniê oskar¿a³y. Op³aty transferowe, teoretycznie uzasadnione,
w praktyce zachêca³y do podejmowania (dublowania) produkcji w ugrupowaniu
po relatywnie wysokich kosztach. Inwestycje Wschodnioafrykañskiego Banku
Rozwoju (np. w rozwój produkcji tekstyliów, cukru, cementu, opon) niekoniecznie zwiêksza³y komplementarnoœæ gospodarek pañstw cz³onkowskich [Hazlewood,
1988]. Po zamachu stanu w Ugandzie (1971 r.) sytuacja w tym pañstwie by³a bardzo niestabilna, a pozostali partnerzy w EAC przyjêli ró¿ne drogi swojego rozwoju:
Kenia „kapitalistyczn¹”, promuj¹c¹ zagraniczne inwestycje, Tanzania przeciwn¹,
„socjalistyczn¹”, niechêtn¹ inwestycjom zagranicznym6. W efekcie splotu wielu
niepomyœlnych dzia³añ i okolicznoœci ugrupowanie przesta³o funkcjonowaæ zaraz po nieudanej próbie aprobaty bud¿etu na lata 1977–1978.
Pomimo to w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. przedstawiciele krajów regionu podejmowali próby przywrócenia ugrupowania do ¿ycia,
podpisuj¹c Mediation Agreement w 1984 r. i powo³uj¹c Tripartite Commission
w 1993 r. na rzecz wspó³pracy trójstronnej. Starania te zaowocowa³y ponownym
pojawieniem siê EAC (EAC II) na mapie ugrupowañ integracyjnych w Afryce.
Mia³o to miejsce na podstawie traktatu podpisanego przez Keniê, Tanzaniê
i Ugandê w Aruszy (Tanzania) w 1999 r. Traktat wszed³ w ¿ycie w 2000 r. i mia³ na
celu silniejsz¹ integracjê ekonomiczn¹, polityczn¹, spo³eczn¹ i kulturow¹ oraz poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców Afryki Wschodniej poprzez pog³êbion¹ konkurencjê, handel i inwestycje [EAC, 2014b]. Ugrupowanie ponownie rozpoczê³o
dzia³alnoœæ w 2001 r. W ci¹gu czterech lat przewidziano utworzenie unii celnej,
nastêpnie wspólnego rynku wraz z uni¹ walutow¹, a w konsekwencji utworzenie
federacji politycznej. Unia celna pomiêdzy krajami cz³onkowskimi zosta³a utworzona w planowanym terminie. 1 stycznia 2005 r. wesz³a w ¿ycie wspólna zewnêt6

Z wyj¹tkiem inwestycji pochodz¹cych z bloku socjalistycznego [Jovanovic, 2006].
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rzna taryfa celna ze stawkami 0% (surowce i dobra kapita³owe), 10% (dobra
poœrednie) i 25% (dobra konsumpcyjne). Unia celna EAC opiera siê na zasadzie
asymetrii, która ma pomóc w zniwelowaniu ró¿nic w poziomie rozwoju gospodarczego wystêpuj¹cych pomiêdzy krajami cz³onkowskimi. Wszystkie pañstwa
s¹ zobowi¹zane do zniesienia ce³ na import z pozosta³ych pañstw cz³onkowskich
unii, lecz zgodnie z zasad¹ asymetrii Tanzania i Uganda uzyska³y zgodê na póŸniejsze wyeliminowanie ce³ na import pewnych grup towarów z Kenii [Rusek,
2007]. W 2007 r. cz³onkami ugrupowania sta³y siê tak¿e Burundi i Rwanda, które
s¹ te¿ cz³onkami unii celnej EAC od 1 lipca 2009 r. Rok póŸniej, 1 lipca 2010 r.,
w Nairobi (Kenia) zainaugurowano wejœcie w ¿ycie wspólnego rynku otwarciem
granic dla przep³ywu si³y roboczej i kapita³u z krajów cz³onkowskich [EAC, 2014a].
W efekcie wspó³czesne EAC to pañstwa po³o¿one na terytorium 1,82 mln km2
o ³¹cznej liczbie ludnoœci ponad 146 mln, generuj¹ce PKB o wartoœci ponad
103 mld USD o œredniorocznym tempie wzrostu 5,6% (tab. 1).
Tabela 1. Powierzchnia, populacja i PKB krajów cz³onkowskich EAC w 2012 r.
Kraj
Burundi

Powierzchnia
(w km2)

Populacja
(w tys. osób)

PKB
(w mln USD)

PKB per capita
(w USD)

Wzrost PKB
(w %)
4,4

27 816

9 850

2 464

282

582 646

43 178

41 038

960

4,5

26 379

11 458

7 243

643

7,9

Tanzania

945 090

47 783

28 787

604

6,8

Uganda

241 551

36 346

23 575

662

4,6

Kenia
Rwanda

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [UNCTAD, 2013].

Po wejœciu w ¿ycie EAC II zanotowano znacz¹cy wzrost wartoœci wewn¹trzregionalnego handlu z 489 mln USD w 2000 r. do 3086 mln USD. Jego odsetek wymiany wewn¹trzregionalnej wynosi ponad 20%, co na tle œredniej afrykañskiej
(7%) daje EAC pozycjê lidera, a w porównaniu z innymi ugrupowaniami na œwiecie zbli¿a siê do odsetka wewn¹trzregionalnego handlu Stowarzyszenia Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej (Association of South-East Asian Nations –
ASEAN) (tab. 2).
Pe³ne wprowadzenie w ¿ycie wspólnego rynku wymaga jeszcze od krajów
cz³onkowskich wielu dostosowañ i zmian prawnych szczególnie w zakresie polityki imigracyjnej, przep³ywu si³y roboczej i polityki celnej (problemem pozostaj¹
ca³y czas bariery nietaryfowe), a tak¿e stanu infrastruktury w pañstwach cz³onkowskich. Szumnie zapowiadane wprowadzenie wspólnej waluty w 2012 r. oraz
powstanie politycznej federacji w 2015 r. [Reuters, 2012] okaza³y siê za³o¿eniami
nierealnymi. EAC II powieli³ wszystkie „grzechy” ugrupowañ afrykañskich –
z jednej strony wytyczono sobie cel bardzo trudny (choæ analizuj¹c warunki histo-
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ryczno-ekonomiczne, mo¿na uznaæ go za uzasadniony), z drugiej zaœ wyznaczony termin jego osi¹gniêcia jest nierealnie krótki [Garliñska-Bielawska, 2012].
W efekcie na mocy porozumienia podpisanego 30 listopada 2013 r. wprowadzenie
wspólnej waluty w pañstwach EAC ma nast¹piæ do koñca 2023 r. [Mira, 2013].
Tym razem czas wydaje siê „rozs¹dny”, jednak na przeszkodzie stoj¹ ca³y czas typowo afrykañskie przeszkody, np. wzajemne „nak³adanie siê” cz³onkostwa
w ugrupowaniach integracyjnych [Buigut, 2006]. Oprócz cz³onkostwa w EAC,
Burundi, Rwanda, Kenia i Uganda nale¿¹ do Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej
i Po³udniowej (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA),
Tanzania natomiast do Wspólnoty Rozwoju Afryki Po³udniowej (Southern African
Development Community – SADC). Dodatkowo, co pewien czas dyskutowany
jest problem rozszerzenia ugrupowania, ostatnio o Sudan Po³udniowy. Na wiele
problemów w praktycznej realizacji idei federacji w Afryce Wschodniej wskazali
eksperci EAC w 2011 r. [EAC, 2011]. Zawarli oni w swoim raporcie wytyczne dotycz¹ce racjonalizacji procesu integracji i dostosowania go do mo¿liwoœci krajów
cz³onkowskich, a jednoczeœnie okreœlili sankcje w przypadku braku zgody.
Tabela 2. Wartoœæ wewn¹trzregionalnego handlu EAC (w mln USD) oraz udzia³ wymiany wewn¹trzregionalnej w ca³oœci handlu zagranicznego EAC na tle wybranych ugrupowañ integracyjnych Afryki i œwiata (w %)
Ugrupowania

Rok
1995

2000

2005

2010

2011

2012

EAC (mln USD)

539

489

1 133

2 222

2 595

3 086

EAC (%)

17,2

17,9

18,6

19,8

19,7

20,9

ECOWAS

10,3

9,0

9,7

8,3

6,5

7,5

SADC

15,0

14,3

12,0

13,1

12,5

11,7

UEMOA

16,1

15,2

14,2

12,2

11,1

13,5

5,6

4,7

5,2

7,5

9,5

6,9

UE

65,9

67,5

67,6

64,8

63,9

61,8

NAFTA

46,0

55,7

55,7

48,7

48,3

48,5

ASEAN

24,9

23,0

25,3

25,0

25,0

26,0

COMESA

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [UNCTAD, 2013].

EAC jest ugrupowaniem znacznie zinstytucjonalizowanym, w którym funkcjonuj¹: Szczyt, Rada Ministrów, Komitet Koordynacyjny, Komitety Sektorowe,
Sekretariat, Wschodnioafrykañski Trybuna³ Sprawiedliwoœci, Wschodnioafrykañskie Zgromadzenie Ustawodawcze i Instytucje Autonomiczne. Jednak w przypadku
tworzenia federacji konieczna bêdzie reforma w celu dostosowania ich do pe³nienia
nowych funkcji. W raporcie podkreœlono te¿ dwie kwestie istotne dla ustanowienia federacji: podzia³ kompetencji pomiêdzy w³adz¹ federaln¹ a poszczególnymi
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cz³onkami federacji oraz integracjê militarn¹. Tak wiêc dalej pozostaj¹ do osi¹gniêcia ambitne cele wobec skromnych dotychczasowych rezultatów [Boltz, Reith,
2011].

Podsumowanie
Problematyka tworzenia federacji politycznej w regionie Afryki Wschodniej
jest z³o¿ona. Jej Ÿród³a tkwi¹ jeszcze w kolonialnej przesz³oœci, na któr¹ nak³adaj¹
siê wspó³czesne warunki polityczne, gospodarcze i spo³eczne. Pierwotnie
(1900–1960) utworzenie federacji politycznej w tym regionie promowa³a brytyjska administracja kolonialna, któr¹ w latach szeœædziesi¹tych XX w. zast¹pi³y
nowe idee federalistyczne formu³owane przez polityków afrykañskich [Dobosiewicz, Malinowski, 1966]. Nie zosta³y one wdro¿one w ¿ycie, choæ w pewnym sensie
ich skromnym wyrazem by³o pojawienie siê w Afryce Wschodniej ugrupowania
integracyjnego pierwszej fali. W ugrupowaniu brakowa³o jednak politycznej si³y
i wspólnego podejœcia do strategii rozwojowych, co w po³¹czeniu z szeregiem nietrafnych decyzji i nierównomiernym rozk³adem korzyœci z integracji spowodowa³o jego upadek.
EAC II, powsta³y na pocz¹tku XXI w., ju¿ w innych warunkach geopolitycznych i ekonomicznych, ma doprowadziæ w przysz³oœci do powstania federacji
w regionie. Z za³o¿enia ma on te¿ nie powielaæ b³êdów swojego poprzednika
[Jonyo, Misaro, 2013]. Okazuje siê to jednak w tej czêœci œwiata bardzo trudne.
Pañstwa regionu ³¹czy s¹siedztwo geograficzne, wspólna droga historyczna,
wspólnota kulturowa i jêzykowa, a tak¿e umiarkowana jak na warunki œwiatowe,
lecz znaczna jak na Afrykê wewn¹trzregionalna wspó³praca gospodarcza. Pomimo
to w ugrupowaniu ca³y czas widoczna jest dominacja Kenii, w której chocia¿by
PKB per capita jest o jedn¹ trzeci¹ wy¿szy ni¿ w Tanzanii czy Ugandzie. Teoretycznie, szybszy rozwój Kenii mo¿e doprowadziæ te¿ do szybszego rozwoju pozosta³ych cz³onków ugrupowania, jednak praktyka procesów integracyjnych w tej
czêœci œwiata daje jednoznaczn¹ odpowiedŸ, ¿e w tym konkretnym przypadku
nie tylko tak nie jest, ale powoduje to zatargi i problemy polityczno-gospodarcze.
Rainer-Olof Schultze twierdzi, ¿e „przy tworzeniu federacji szczególne znaczenie maj¹ ró¿nice w rozwoju w³aœciwoœci strukturalno-gospodarczych i strukturalno-socjalnych. Relatywny «nadrozwój» jednych cz³onków federacji wobec
niedorozwoju pozosta³ych, nierówne potencja³y surowcowe itd. kieruj¹ systemy
federalne w kierunku odœrodkowym”, a dodatkowo, ¿e „zasadnicze znaczenie
dla struktury federalnego systemu ma stosunek do terytorialnoœci (regionalnoœci)
i narodowej to¿samoœci w³¹cznie z etniczno-kulturow¹, jêzykow¹ i konfesjonaln¹
struktur¹” [Bokaj³o, 1998]. Po przeprowadzonej analizie, maj¹c powy¿sze na uwa-
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dze, nale¿y stwierdziæ, ¿e praktyczna realizacja idei federacji politycznej w regionie Afryki Wschodniej w du¿ym stopniu zale¿y od wdro¿enia mechanizmu
wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów partnerskich oraz
wzmocnienia „realnego” komponentu integracji.
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