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SUB-SAHARAN AFRICA:  

A RECOURSE AND MARKETS BATTLEFIELD OR THE NEW ECONOMIC TIGER?  
 

Eduard Marinov 
 

ABSTRACT: The study briefly presents some of the geographic and historical specifics of the Sub-Saharan 
region. It then analyses the main demographic, economic and trade features which determine its dynamic devel-
opment and the great interest expressed by the main players in global economy.  

Key words: SSA, Sub-Saharan Africa economy, Sub-Saharan Africa trade, Sub-Saharan Africa development 
 

Въведение 
 
Въпреки че Африка е вторият по терито-

рия и по население континент в света, държа-
вите там са с най-слабо развитата икономика. 
Основната причина за това е характерът на 
националните стопанства на повечето от тях, 
които са ресурсно-базирани, ориентирани 
главно към развитие на първичния сектор. 
Сложните политически процеси, обусловени 
от колониалното минало на тези страни, не 
им позволяват да използват ефективно ико-
номическия си потенциал, но в последно вре-
ме се наблюдава засилен интерес към конти-
нента и сериозна борба между най-големите 
икономики в света за пазарите и ресурсите на 
континента.  

Държавите в Субсахарска Африка имат 
нарастващата роля в световната политика и 
икономика, най-вече от гледна точка на голе-
мия икономически потенциал и на природни-
те богатства, с които разполагат, както и по-
ради преориентацията им към демократични 
ценности и пазарна икономика. Неизползва-
ните възможности на африканските икономи-
ки, специфичните процеси на икономическо и 
социално развитие и тяхното отражение вър-
ху външната търговия предоставят широко 
поле за изследване, както и огромен потенци-
ал за развитие на външнотърговска дейност. 

В настоящото изследване накратко са 
представени географските и историческите 
особености на региона на Субсахарска Афри-
ка, след което е направен анализ на основните 

демографски, икономически и търговски фак-
тори, които обуславят динамичното развитие 
на региона и големият интерес на основните 
играчи в световната икономика към него.  

 
Географски особености и историческо  

развитие на Субсахарска Африка 
 
Субсахарска Африка обхваща 49 държави, 

които напълно или частично са географски 
разположени на юг от Сахара (Фигура 1).1 

Африка е най-старият континент в света, 
който в продължение на милиони години е 
бил стабилна геоложка зона, без да претърпи 
сериозни промени. По-голямата част от кон-
тинента представлява плато - едва 10% от те-
риторията са с надморска височина под 150 м. 
Около екватора са разположени влажни 
джунгли, северно и южно от тях обширна 
част от Субсахарска Африка е заета от савани 
и пасища, а на юг по атлантическия бряг се 
простира пустинята Калахари. 

                                                           
1 Ангола, Бенин, Ботсуана, Буркина Фасо, Бурун-
ди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, ДР Конго, Екваториална Гвинея, Ерит-
рея, Есватини, Етиопия, Замбия, Зимбабве, Кабо 
Верде, Камерун, Кения, Коморски острови, Конго, 
Кот д'Ивоар, Лесото, Либерия, Мавритания, Мав-
риций, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, 
Намибия, Нигер, Нигерия, Република Южна Аф-
рика, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сейшелски 
острови, Сенегал, Сиера Леоне, Сомалия, Судан, 
Танзания, Того, Уганда, Централна Африканска 
Република, Чад и Южен Судан 
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Северна и Субсахарска Африка са разде-
лени от слабо населената поради изключи-
телно тежките климатични условия пустиня 
Сахара, която оформя естествена граница 
между тези области, прекъсвана единствено 
от река Нил. Двата региона обаче се различа-
ват не само от географска, но и от демографс-
ка и културно-историческа гледна точка – по-
тъмнокожите народи на юг от Сахара се раз-
виват в относителна изолация от останалия 
свят за разлика от живеещите на север от пус-
тинята, които в сравнително ранен етап от 
историческото си минало попадат под влия-
нието на арабската култура и исляма.  

 

 
Фиг. 1. Субсахарска Африка 
Източник: съставено от автора. 
 
Преди и по време на навлизането на евро-

пейците в континента, свързано с Великите 
географски открития през 15-ти век, в Субса-
харска Африка са съществували многобройни 
държавни образувания и високоразвити дър-
жави – империите на Гана, Мали, Сонгай, Бе-
нин, Хауса и Ойо и държавите Дахомей и 
Ашанти в Западна Африка; Етиопия и прис-
танищните градове-държави Могадишу, Ма-
линди, Момбаса, Занзибар и Килва в Източна 
Африка; кралствата Люба, Лунда, Конго и 
Ндонго в Централна и Южна Африка. 

През 15 век португалците проучват държа-
вите и племената по Западния и Източния 
бряг на Африка и установяват търговски 
връзки с почти всички от тях, а през 16 век, с 
откриването и заселването на Америка се 
поставя началото на търговията с роби от ре-
гиона, които да бъдат използвани при коло-
низацията на Новия свят. Този процес про-

дължава до началото на 19 век. През 18 и 19 
век европейците започват да проучват и цент-
ралната част на Субсахарска Африка. Това е и 
периодът, когато се формират първите евро-
пейски колонии в региона. До 1870 г. Британ-
ската империя, Португалия и Франция имат 
установени по няколко колонии по Западния 
бряг, а през следващите две десетилетия в 
колонизацията се включват и Германия, Ита-
лия, Нидерландия и Белгия.  

През 1884-1885 г. в Берлин е организирана 
конференция, на която е сключено споразу-
мение между европейските държави за поде-
ляне на континента, а през следващите някол-
ко десетилетия до 1920 г. целият регион на 
Субсахарска Африка (с изключение на Ети-
опия и Либерия) става колониално зависим от 
някоя от европейските държави, като се уста-
новяват около 40 колонии. Колониалният пе-
риод е с различна продължителност в отдел-
ните колонии, но почти навсякъде приключва 
през 50-те и 60-те години на 20 век – след 
Втората световна война желанието за незави-
симост и националистическите движения на-
бират сила.  

Въпреки независимостта и досега бившите 
колонии остават силно свързани със старите 
метрополии – както културно, така и като 
търговски връзки. След получаването на не-
зависимост в много от новосъздадените дър-
жави се установяват авторитарни режими, в 
някои от тях – комунистически, довели до 
редица военни преврати и диктаторски режи-
ми; избух-ват множество конфликти на расо-
ва, племенна и етническа основа; има и мно-
гобройни военни конфликти, свързани със 
спорове за установените още в края на 19 век 
граници. Авторитарното управление, неста-
билността, корупцията, насилието и зависи-
мостта от старите метрополии превръщат 
Субсахарска Африка в най-бедния регион в 
света, страдащ от постоянни икономически и 
социални проблеми, свързани със засушава-
нето, глада, болестите и бедността. 

 
Икономическо и демографско развитие на 

Субсахарска Африка 
 

Общо регионът на Субсахарска Африка е 
най-бедният в света – тук все още се усеща 
негативното влияние на редица фактори, нас-
ледени от колониализма, робството, местната 
корупция, социалистическите икономически 
политики и междуетническите конфликти. В 
тази част от Африка са съсредоточени пове-
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чето от най-слабо развитите държави в света 
(34), а много от страните са изправени и пред 
трудности, свързани с преодоляването на гла-
да, болестите, засушаването и бедността. 
 

Таблица 1. Основни икономически и де-
мографски показатели на Субсахарска Африка 
Площ (млн. кв. км) 24,29 
Население (млн.) 1061,0 
Държави (брой) 49 
Най-слабо развити държави (брой) 34 
Гъстота на населението (хора на кв. км) 42,4 
Ниво на бедност (% от населението с доход 
под 1.9 USD на ден) 41,0 

Ниво на бедност (% от населението с доход 
под 3.4 USD на ден) 65,0 

БВП (млн. USD) 1669768 
БВП на човек (USD) 1573,6 
БНД (млн. USD) 1613828 
Ръст на БВП (% годишно) 2,98 
Ръст на БВП на човек (% годишно) 0,24 
Търговия със стоки (% от БВП) 41,1 
Внос на стоки и услуги (% от БВП) 35,3 
Износ на стоки и услуги (% от БВП) 29,1 

Източник: World Development Indicators. 
 

Въпреки че никоя от субсахарските страни 
не е получила статут на развита икономика, 
не може да се каже, че целият регион е недо-
развит. Наблюдават сериозни разлики в бла-
госъстоянието на отделните държави. Най-
богата (и като общ БВП, и като БВП на човек 
от населението) е Република Южна Африка, а 
някои от съседите й споделят част от това бо-
гатство. Малките, но притежаващи петрол 
държави Габон и Екваториална Гвинея са 
сред най-богатите в Африка, с БВП на човек 
от населението, съпоставим с този в развити-
те страни. Дори и в относително по-
заможните държави обаче е налице драстично 
неравенство на доходите. 

Най-богати са държавите в по-умерените 
северни и южни краища на региона. В тропи-
ческия пояс благодарение на дългогодишните 
предколониални традиции в областта търго-
вията по-стабилни и с по-голямо благосъсто-
яние от останалите са държавите от Източна 
Африка. В общи линии островните страни 
като Сейшелските острови, Кабо Верде и 
Мавриций са по-богати от континенталните, 
но има и изключения - нестабилните Коморс-
ки острови например остават бедни. 

Изправени пред най-големи лишения са 
въвлечените в или скоро преживели граждан-

ски войни държави – ДР Конго, Сиера Леоне, 
Бурунди и Сомалия. През последните години 
най-беден е регионът на Рога на Африка, въп-
реки че в миналото е бил най-развитият и 
най-богатият в тази част от континента – 
пример за това е Етиопия, която въпреки дъл-
гата си и изпълнена с успехи история сега е 
синоним на бедност, глад и конфликти. 

Налице са и значителни различия в рамки-
те на отделните държави. Градските райони, 
особено столиците, са доста по-богати от сла-
бо развитите селски райони. Неравенството е 
силно изразено в почти всички субсахарски 
страни. 

Въпреки всичко през последните години 
(от 2011 г. насам) Субсахарска Африка е един 
от най-бързо развиващите се региони в глоба-
лен аспект. Според оценки на МВФ шест от 
най-бързо развиващите се икономики в света 
за периода 2001-2010 г. са разположени на юг 
от Сахара (Ангола – 11.1% средногодишен 
ръст, Нигерия – 8.9%, Етиопия – 8.4%, Чад – 
7.9%, Мозамбик – 7.9%, Руанда – 7.6%), а 
през 2011-2015 г. държавите със средногоди-
шен темп на растеж 7-8% са вече седем (Ети-
опия, Мозамбик, Танзания, Конго, Гана, Зам-
бия, Нигерия) (IMF, 2018). 

Основният потенциал за развитие на реги-
она е населението. През 2015 г. то е над 1 
млрд. човека, с темп на нарастване от 2.3%, 
като според сегашните предвиждания през 
2050 г. числеността му ще бъде между 1.5 и 2 
млрд. човека (UN, 2015). Гъстотата на насе-
лението е 42 човека на кв. км (за сравнение в 
Западна Европа тя е 170, а в Азия – 140 чове-
ка на кв. км). Средната възраст в повечето 
държави в Субсахарска Африка е под 20 го-
дини (за сравнение тя е над 30 в Азия и Ла-
тинска Америка, 36 в САЩ и над 40 години в 
Европа и Япония). Средната продължител-
ност на живота варира от 61.8 години в Мада-
гаскар до 32.6 години в Свазиленд. В 25 дър-
жави тя е под 50 години, а в 7 – под 40 (NWE, 
2017). Това се дължи на слабия достъп до 
здравеопазване, ниския стандарт на живот, 
честите конфликти, както и на влиянието на 
заразата HIV/СПИН. 
 
Външна търговия на Субсахарска Африка 

 
Въпреки че континентът се влияе относи-

телно слабо от световните кризи и рецесии, те 
определено оказват въздействие върху ико-
номическия растеж и обемите на търговия. 
Зависимостта на африканските държави от 
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приходи от износ на суровини води до серио-
зен спад в експортните приходи (съответно с 
около 190 млрд. USD за 2009 г. и с около 70 
млрд. за 2010 спрямо 2008 г.), както и до де-
фицити в бюджетите и текущите сметки. През 
1980 г. три четвърти от износа на развиващи-
те се страни в световен мащаб са суровини, 
но в началото на 21 век близо 80% от него 
вече заемат обработените изделия (Collier, 
2002, р. 2). В Африка обаче отражението на 
бума в промишления износ се отразява слабо 
– делът на континента в световния износ пос-
тоянно намалява, докато този на горивата и 
минералите се увеличава – както спрямо су-
ровинния, така и спрямо общия износ.  

49-те страни от Африка, класифицирани от 
ООН като слабо развити, стават все по-
зависими от суровините - за периода 2000-
2008 г. суровините повишават дела си в об-
щия износ на стоки от 69% през 2000 до 82% 
през 2008 г., а през 2015 г. заемат повече от 
70% от него (Таблица 2). Тази нарастваща 
зависимост има негативно влияние в държа-
вите, в които се среща, защото променливите 
цени на суровините предизвикват макроико-
номически шокове и така се влошава и без 
това ниският стандарт на живот в тези страни. 
 

Таблица 2. Външна търговия на Субса-
харска Африка 
Внос на стоки и услуги (млн. USD) 423720 
Износ на стоки и услуги (млн. USD) 391482 
Търговия със стоки (млн. USD) 660426 
Внос на стоки (млн. USD) 351797 

Внос на храни (% от вноса на стоки) 11,7 
Внос на горива (% от вноса на стоки) 20,5 
Внос на руди и метали (% от вноса на 
стоки) 2,1 

Внос на преработени продукти (% от 
вноса на стоки) 61,8 

Износ на стоки (млн. USD) 308629 
Износ на храни (% от износа на стоки) 12,8 
Износ на горива (% от износа на стоки) 40,2 
Износ на руди и метали (% от износа на 
стоки) 15,4 

Износ на преработени продукти (% от 
износа на стоки) 28,5 

Източник: World Development Indicators. 
 

Повечето от стоките, търгувани от субса-
харските държави, имат ниска добавена стой-
ност и включват основно суровини (най-вече 
горива и земеделска продукция). Основните 
експортни стоки на континента са горивата и 
минералите – те заемат над половината от 
износа, от които около 75% са горива. Сред-

ният годишен ръст на износа на горива е най-
висок (19%), те са и главната причина за от-
носително балансираното търговско салдо на 
региона. Относително статичната стокова 
структура на износа на африканските държа-
ви свидетелства за липсата на значимо ико-
номическо преструктуриране, и то не само 
през последното десетилетие, а и през целия 
постколониален период. Част от страните 
правят опити да диверсифицират външната си 
търговия и да намалят зависимостта на износа 
си от ограничен брой суровини. Някои от тях 
(Гана, Сенегал и Кот д’Ивоар – в Западна 
Африка; Кения, Танзания и Зимбабве – в Из-
точна и Южна Африка) успяват да постигнат 
това чрез развиването на нови, нетрадицион-
ни експортни стоки. За всички посочени дър-
жави основната износна стока вече осигурява 
под една трета от приходите от външна тър-
говия. На практика през последното десети-
летие във всички страни количеството на из-
насяните стоки нараства значително, но въп-
реки това те остават с малък дял в стойността 
на износа (например в държави-износители 
на горива като Нигерия и Габон). 

В световен мащаб Субсахарска Африка е 
основен износител на злато, уран, хром, вана-
дий, антимон, колтан, боксит, желязна руда, 
мед и манган. Най-големият износител на 
манган и хром е Република Южна Африка, 
която е и най-големият производител на пла-
тина с 80% от годишното производство и 88% 
резервите в света. В Субсахарска Африка се 
произвеждат 33% боксита в света, като ос-
новният източник е Гвинея. Замбия е сред 
най-големите производители на мед, а Де-
мократична република Конго – на колтан. 
Субсахарска Африка е сред най-мащабните 
източници на злато (около 30% от световното 
производство) – главни доставчици са Репуб-
лика Южна Африка, Гана, Зимбабве, Танза-
ния, Гвинея и Мали. Уранът е друга стока, 
при която регионът заема сериозно място – 
тук основни източници са Намибия, Нигер и 
Република Южна Африка. В Субсахарска 
Африка се произвеждат 49% от диамантите в 
света. През 2015 г. 25% от вноса на петрол в 
Северна Америка са от Субсахарска Африка, 
която изпреварва Близкия изток. Въпреки че в 
региона се намират едва 10% от резервите на 
петрол в света, той все повече се превръща в 
място за активна надпревара (не само за пет-
рол, но и за всякакви природни ресурси) меж-
ду Глобалния Север и Глобалния Юг. 
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Субсахарска Африка е силно зависима от 
вноса на обработени изделия – той е близо 2/3 
от общия внос, като почти половината от него 
(48%) заема вносът на машини и оборудване. 
Наблюдава се положителна тенденция – вно-
сът на промишлени стоки, машини и оборуд-
ване нараства по-бавно от общия (съответно 
13 и 12% среден годишен ръст). Обработени-
те стоки и най-вече машините и оборудването 
продължават да заемат висок дял от вноса. 
Въпреки че това като цяло може да се оцени 
като положителна тенденция, тъй като става 
въпрос за инвестиционни активи, той отразя-
ва две основни слабости на структурата на 
икономиките на континента: първата е про-
дължаващата силна зависимост от внос на 
средства за производството, която показва, че 
в африканските държави все още не се е, а 
трябва да се осъществи технологична транс-
формация; втората е неуспехът на производс-
твения сектор да заеме полагащото му се от 
гледна точка на глобалните стойностни вери-
ги място при вноса на потребителски стоки, 
който, както твърди Али-Динар, пропорцио-
нално запазва нивата си от началото на 70-те 
години на миналия век (Ali-Dinar, 1995, р.30). 
 

Търговията на Субсахарска Африка 
 
Основните търговски потоци на държавите 

в Субсахарска Африка са силно зависими от 
историческите им връзки с останалия свят и 
особено с Европа. Над 80% от износа на суб-
сахарските страни са насочени към пазари 
извън континента; подобен е и делът на вно-
са, идващ от външни източници.  

Основните търговски потоци на субсахар-
ските държави, съставляващи близо 80% от 
общия обем на търговията, са насочени към 
ЕС (33% за 2017 г.), Китай (16%), вътрешно-
континентална търговия (11%), САЩ (5%), 
Индия (5%), Япония (3%) и Русия (1%). 

Най-ясно историческата обусловеност на 
търговските връзки се вижда при разглеждане 
на дела на отделните държави-членки на ЕС в 
търговските потоци между ЕС и Субсахарска 
Африка – старите колониални държави осъ-
ществяват над 90% от търговията на ЕС със 
субсахарските страни, като при износа делът 
им е 92.5% (Фигура 2). 

От друга страна, въпреки че Европейският 
съюз запазва лидерското си място като тър-
говски партньор, главните тенденции, които 
се наблюдават в целия регион на Субсахарска 

Африка, са пренасочването на търговските 
потоци от ЕС и САЩ към Китай и Индия.  
 

 
Фиг. 2. Търговия на страните от ЕС със 

Субсахарска Африка 
Източник: UN COMTRADE. 
Бележка: Тъй като стойността на търгови-

ята на бившите метрополии е много по-висока, 
тя е представена над чертата в десетки млрд. 
евро, а тази на останалите държави-членки на 
ЕС – под чертата в млрд. евро. 

 
Нещо повече – по-внимателното вглежда-

не в данните за последните 15 години показ-
ва, че колебанията в търговията на Субсахар-
ска Африка се дължат преди всичко на дви-
жения в същата посока на търговията именно 
с Китай и Индия (Фигура 3). 

 

 
Фиг. 3. Основни търговски партньори 
Източник: UN COMTRADE. 

 
Субсахарските държави търгуват относи-

телно малко помежду си, но имат потенциал да 
засилят търговията от гледна точка на географ-
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ската близост, културното наследство и размера 
на икономиките. След 2000 г. междурегионал-
ната търговия нараства с по-бързи темпове от 
общия обем на търговските потоци, но делът и 
обемът й остават относително малки. 

 
Битката за ресурсите, пазарите и бъдещето 

на Субсахарска Африка 
 
Не е случаен фактът, че през последните ня-

колко години множество от лидерите на най-
големите икономики в света осъществяват ви-
зити в региона на Субсахарска Африка – дори и 
на места, които никой от предшествениците им 
не е посещавал. Наред с огромното ресурсно 
богатство и все по-отварящите се пазари, реги-
онът на Субсахарска Африка, въпреки че в мо-
мента произвежда едва 2% от световния БВП, 
концентрира в себе си малко под една четвърт 
(23.2%) от младото население в света – бъде-
щите работници и потребители (Фигура 4). 

 

 
Фиг. 4. Население под 15 г. (% от общото 

население в света) 
Източник: World Development Indicators. 
 
Наред с това, въпреки всеобщите нагласи 

и разбирания, регионът на Субсахарска Аф-
рика в последните години се превръща в из-
носител на чуждестранни инвестиции (12-17 
мрлд. USD годишно след 2010 г.), както и 
привлекателен център за аутсорсинг в сфера-
та на финансовите услуги и комуникационни-
те технологии. 

 
Вместо заключение – някои въпроси за  

бъдещето 
 
Потенциалът за развитие на региона на 

Субсахарска Африка безспорно е огромен. 
Безспорно е и че през последните години се 
наблюдава сериозно пренареждане на основ-
ните външни играчи, а и някои от държавите 
в региона започват да участват сериозно как-

то в регионалната, така и в световните меж-
дународни икономически отношения. 

От тази гледна точка е много важен отго-
ворът на въпросите дали и как външните сили 
помагат и използват региона, дали и как наг-
ласите във все по-демократизиращите се об-
щества в региона влияят върху икономичес-
ките им връзки, как се създават и губят трай-
ни търговски и икономически връзки, и може 
ли България да се възползва по някакъв начин 
от преразпределението на силите.  

Защото всъщност вместо досегашното си 
положение на бойно поле на чужди интереси, 
няма да е учудващо, ако именно от Субсахар-
ска Африка се родят новите икономически 
„тигри“, които ще определят пулса на светов-
ната икономика. 
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