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ПАЗАРИТЕ В СУБСАХАРСКА АФРИКА – ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Свиването на вътрешното и на външното търсе-
не, и бавното възстановяване на икономиките след 
глобалната криза насърчават изследователите да 
търсят нови източници на икономически растеж. 
Неравномерният ефект на кризата доведе до зна-
чително забавяне в повечето развити държави и 
най-вече в тези от ЕС, докато по-слабо развитите 
успяха да напреднат и разкрият значим пазарен 
потенциал. В търсене на ускорители на икономи-
чески растеж, разширяването на пазарите и насоч-
ването към доскоро пренебрегваните или заоби-
каляните като рискови могат да се окажат мощен 
фактор за преодоляване на бавното възстановява-
не. Един от тези региони е Субсахарска Африка.

Целта на статията е да се изследват потенциалът 
и възможностите на Субсахарска Африка за разши-
ряване пазарите за българската икономика – тема, 
която през последните десетилетия не е във фокуса 
нито на изследователите, нито на авторите на вън-
шнотърговската политика на България. Изследва 
се развитието на икономическите отношения с ре-
гиона, като се очертават предизвикателствата, но 
и разширяването на капацитета на този регион за 
вписване в световната икономика, от което българ-
ската икономика може да се възползва.

РАСТЯЩИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТЕНЦИАЛ НА СУБСАХАРСКА АФРИКА

Основният потенциал за развитие на региона е 
населението, което е над 1 млрд. души през 2015 г., 
с темп на нарастване от 2,3 %, като според пред-
вижданията през 2050 г. населението на региона 
ще е между 1,5 и 2 млрд. [1]. Ниската гъстота на 
населението – 42 души на km2, сравнено със 170 
в Западна Европа и 140 в Азия – дава възможност 
за разширяване на икономиката и подобряване на 
жизнения стандарт на населението. В Субсахар-
ска Африка живее най-младото население, което е 
силен фактор за растящо потребление и вътрешно 
търсене. Средната възраст в повечето държави в 
Субсахарска Африка е под 20 години, сравнена с 
над 30 в Азия и Латинска Америка, 36 в САЩ и над 
40 в Европа и Япония.

Държавите в Субсахарска Африка са сред най-
бедните в света, но през последните години е един 
от най-бързо развиващите се региони в света. Спо-
ред оценки на МВФ шест от най-бързо развиващи-
те се икономики в света за периода 2001 – 2010 г. 
са разположени на юг от Сахара (Ангола – 11,1 % 
средногодишен ръст, Нигерия – 8,9 %, Етиопия – 

Таблица 1 
Основни външнотърговски индикатори на Субсахарска Африка (2015 г.)

Внос на стоки и услуги (млн. USD) 521 400
Износ на стоки и услуги (млн. USD) 467 246
Търговия със стоки (млн. USD) 665 132
Внос на стоки (млн. USD) 374 895

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) 290 237
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: WB [4].
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8,4 %, Чад – 7,9 %, Мозамбик – 7,9 %, и Руанда – 
7,6 %), а за 2011 – 2015 г. техният брой е седем, със 
средногодишен темп на растеж от 7 – 8 % (Етио-
пия, Мозамбик, Танзания, Конго, Гана, Замбия, 
Нигерия) [2]. Поради специфичната структура на 
икономиката на региона, концентрирана основно в 
добивната индустрия и производството на сурови-
ни, икономиките от Субсахарска Африка са силно 
чувствителни към промените в цените на светов-
ните пазари.

49-те страни от Африка, класифицирани от 
ООН като слабо развити [3], стават още по-зави-
сими от суровините, като за 2015 г. суровините 
заемат повече от 70 % от общия износ на стоки 
(табл. 1).

Основните експортни стоки на континента са 
горивата и минералите – с 2/3 дял в износа, като 
около 85 % от тях са горива. Средният годишен 
ръст на износа на горива е най-висок (19 %), като 
стойността нараства над 4 пъти за периода 2003 – 
2015 г. Те са и главната причина за положителното 
търговско салдо на континента, тъй като освен при 
тях от избраните стоки само при облеклата има по-
зитивно, макар и малко като стойност изменение.

Част от страните правят опити да диверсифици-
рат външната си търговия и да намалят зависимост-
та на износа си от ограничен брой суровини. Някои 
от тях (напр. Гана, Сенегал и Кот д’Ивоар в Западна 
Африка, Кения, Танзания и Зимбабве в Източна и 
Южна Африка) успяват да постигнат това чрез раз-
виването на нови, нетрадиционни експортни стоки. 
За всички посочени държави основната износна 
стока вече осигурява под 1/3 от приходите от външ-
на търговия. На практика през последното десетиле-
тие във всички страни количеството на изнасяните 
стоки нараства значително, но въпреки това износът 
остава силно концентриран в суровини.

Субсахарска Африка е основен износител в све-
та на злато, платина, диаманти, уран, хром, вана-
дий, антимон, колтан, боксит, желязна руда, мед, 
манган и др. През 2015 г. 25 % от вноса на Север-
на Америка на петрол е от Субсахарска Африка, 
която изпреварва Близкия изток в това отношение. 
Въпреки че в региона се намират едва 10 % от ре-
зервите на петрол в света, той е място за активна 
надпревара – не само за петрол, но и за всякакви 
природни ресурси между Глобалния север и Гло-
балния юг.

Африка предлага големи възможности за внос 
на обработени изделия, който е близо 2/3 от общия 
внос, а почти половината от него е внос на маши-
ни и оборудване. Текстилните изделия и облеклата 
заемат сравнително малък дял от търговията на 
континента.

Основните търговски потоци на субсахарските 
държави са силно зависими от историческите им 
връзки с останалия свят и особено с Европа. Близо 
80 % от общия обем на търговията за периода 2003 
– 2015 г. е насочен към ЕС (33 % за 2015 г.), Китай
(16 %), вътрешноконтинентална търговия (10 %), 

САЩ (8 %), Индия (6 %), Япония (3 %) и Русия 
(1 %). Основните тенденции, които се наблюдават 
в целия регион, са пренасочването на търговските 
потоци от ЕС и САЩ към Китай и Индия, макар че 
при почти всички държави ЕС запазва лидерското 
си място. Конкуренцията за достъп до пазарите на 
Субсахарска Африка расте и бързо растящите ико-
номики изместват все повече традиционните парт-
ньори от пазарите в региона.

ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ В ТЪРГОВСКО-
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС
СУБСАХАРСКА АФРИКА

След годините на преход към пазарна иконо-
мика външноикономическите отношения на Бъл-
гария с държавите от Африка бележат значителен 
спад. Докато през 1984 г. делът на търговията със 
субсахарските страни заема 4,3 % от общите тър-
говски потоци, в началото на 2003 г. той е едва 
0,3 %. През последните десетилетия търговията 
на България е ориентирана предимно към държа-
вите от Западна Европа (ЕС) – след 2000 г. нейният 
дял неизменно е над 55 % от общите ни търговски 
потоци, достигайки 64 % през 2015 г. Рисковете за 
икономиката, породени от концентрация на тър-
говско-икономическите отношения, са изследва-
ни в литературата. Тази теория беше категорично 
потвърдена от проблемите на българския износ 
във връзка с кризата, породени от свиването на 
търсенето в страните от еврозоната, в които той е 
концентриран [5]. Диверсификацията на външна-
та търговия е сложен и продължителен процес, в 
който важна роля играят не само компаниите, но и 
политиките на държавите.

Общата стойност на търговските потоци между 
България и държавите от Субсахарска Африка през 
2015 г. възлиза на 409,8 млн. евро. Недостатъчното 
използване на потенциалните пазари на Субсахар-
ска Африка се демонстрира от скромното му място 
във търговските потоци на България – едва 0,8 % 
от общите и 2,3 % от извънобщностните търговски 
потоци на страната. През целия период от 2003 до 
2015 г. преобладава износът – за 2015 г. стойността 
му е 233,2 млн. евро, а делът от търговията с дър-
жави извън ЕС – 2,8 %. Вносът е значително по-
малко – 177,6 млн. евро, съответно 1,9 % от извън-
общностната търговия на България.

До влизането на България в ЕС (до 2007 г. вкл.) 
търговията със Субсахарска Африка е с относи-
телно малък обем, като вносът и износът имат 
сходни стойности, след което се наблюдава серио-
зен скок в експорта – близо 4 пъти само до 2008 г. 
и почти 6 пъти до 2013 г. Членството в ЕС и висо-
кият икономически растеж на страната в предкри-
зисния период се оказват благоприятни фактори за 
разширяване на търговията с региона. Още един 
аргумент за насърчаване на търговско-икономиче-
ските отношения с тези държави е, че глобалната 
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финансова криза не оказа почти никакво негатив-
но отражение върху взаимната търговия. През раз-
глеждания период (с изключение на две години – 
2006 и 2014) салдото на търговията на България с 
държавите от Субсахарска Африка е положително, 
а позитивната му стойност нараства над 3 пъти.

Стойността на търговията на ЕС със субсахар-
ските страни нараства малко по-бързо, отколкото 
съвкупната извънобщностна търговия на Съюза. 
Посочената тенденция е много по-ясно изразена 
по отношение на вноса на ЕС от тези държави, 
тъй като действащите търговски преференции да-
ват правото на безмитен внос без ограничения за 

почти всички стоки от региона в ЕС. Анализът 
на стоковата структура на търговията на ЕС със 
Субсахарска Африка подчертава силната зависи-
мост на региона от износа на суровини и от вноса 
на преработени стоки. Това е ясен индикатор за 
потенциалните възможности, които се разкриват 
за износ на преработени продукти в тази част на 
света.

България заема 19-о място сред 28-те държа-
ви – членки на ЕС, по обща стойност на търгов-
ските потоци със Субсахарска Африка (фиг. 2). 
България е 19-ата и в износа на ЕС за региона, 
като сходни стойност и дял от ЕС имат Унгария 
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Фиг. 1. Външната търговия на България със Субсахарска Африка (млн. евро)
Източник: Trade Map [6].

Фиг. 2. Търговия на страните от ЕС със Субсахарска Африка (2015 г.)
Източник: Trade Map [6].
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(0,5 %, 394 млн. евро), Гърция (0,5 %, 379 млн. 
евро), Словакия (0,2 %, 156 млн. евро) и Люксем-
бург (0,2 %, 145 млн. евро). Делът на бившите 
мет рополии е 92,4 % от целия износ на ЕС, а во-
дещи сред останалите държави-членки са Шве-
ция и Полша (с износ от по 1 млрд. евро). При 
вноса България е 18-ата, със сходен дял в ЕС и 
стойности с Австрия (0,4 %, 289 млн. евро), Ру-
мъния (0,3 %, 251 млн. евро), Естония (0,2 %, 151 
млн. евро) и Литва (0,2 %, 145 млн. евро). Тук 
делът на осемте бивши метрополии е 88,2 % от 
общия внос на ЕС, а лидери сред останалите 
страни-членки отново са Швеция (1,8 млрд. евро) 
и Полша (1,5 млрд. евро).

Търговията на ЕС и страните от Субсахарска 
Африка е съсредоточена в горива (42 млрд. евро), 
машини (36 млрд.), храни (19 млрд.), други прера-
ботени продукти (19 млрд.) и химикали (12 млрд.). 
За периода 2003 – 2015 г. най-много се увеличава 
търговията с горива (12 % средногодишно, общо с 
30 млрд. евро) и химикали (7,5 % средногодишно, 
общо със 7 млрд. евро).

Нарастването на търговията със Субсахарска 
Африка в държавите – членки на ЕС, от Централ-
на и Източна Европа (ЦИЕ) е значително по-го-
лямо, отколкото в ЕС-28 (съответно 3,8 и 2 пъти 
за перио да 2003 – 2013 г.). Значителният ръст се 
дължи до голяма степен на ниските базови обеми 
на търговия от 2003 г. (фиг. 3).

През 2003 – 2015 г. търговията на България със 
Субсахарска Африка нараства близо 7 пъти – зна-
чително по-бързо от тази на ЕС с региона. За съ-
щия период страната ни е втора сред всички член-
ки по темп на нарастване на търговските потоци 
със субсахарските държави. Първа в това отноше-
ние е Латвия, при която обаче стойността на търго-
вията е едва 85 млн. евро за 2015 г. След България 
се нареждат Чехия, Литва, Словакия и Полша, но 
при тях темповете на нарастване са почти двойно 
по-бавни, отколкото у нас.

В същото време обаче България недостатъчно 
се възползва от развитата институционална рамка 
на търговско-икономическите взаимоотношения 
между ЕС и Субсахарските държави. Споразуме-
нията за икономическо партньорство (СИП) на 
ЕС имат за цел установяването на съвместими със 
СТО, ориентирани към икономическо развитие ре-
ципрочни търговски споразумения между Европа 
и нейните традиционни търговски партньори сред 
развиващите се страни, като същевременно имат 
за цел да обхванат не само търговията със стоки, 
но също и сферата на услугите и други области, 
свързани с търговията. Въпреки че към момента 
нито едно от петте споразумения в Африка все 
още не е влязло в сила, в три от тях СИП са в про-
цес на ратификация, а по отношение на множе-
ство държави вече действат междинни СИП – Кот 
д‘Ивоар и Гана в региона на Западна Африка, Бот-
суана, Лесото, Мозамбик и Свазиленд в региона 
на Южноафриканската общност за развитие, Ка-
мерун, Мавриций, Сейшелските острови, Зимбаб-
ве и Мадагаскар в региона на Централна Африка, 
Замбия и Коморските острови в Източна и Южна 
Африка област и в региона на Източноафриканска-
та общност като цяло.

ПАЗАРНИТЕ НИШИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
СТОКИ НА ПАЗАРИТЕ НА СУБСАХАРСКА
АФРИКА

През последното десетилетие в стоковата струк-
тура на търговията на България със страните от 
Субсахарска Африка доминират суровините. През 
2015 г. най-сериозно място заемат руди (134,6 млн. 
евро), следвани от какао (53,8 млн. евро), житни 
растения (34,9 млн. евро), животински и растител-
ни мазнини (28,8 млн. евро), алуминий (23 млн. 
евро), мед и изделия от мед (16,7 млн. евро) и ма-
шини, апарати и механизми и части за тях (16,4 

Фиг. 3. Търговия на страните от ЦИЕ със Субсахарска Африка (млн. евро)
Източник: Trade Map [6].
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млн. евро). Сред другите продуктови групи, които 
имат по-чувствително присъствие в търговските 
потоци (1 – 2,5 %, 5 – 10 млн. евро) са електриче-
ски машини и апарати и електроматериали, захар 
и захарни изделия, хартии и картони, тютюн, тек-
стилни артикули, кафе, чай и подправки, гипс, вар 
и цимент. Търговията с България заема по-същест-
вен дял от търговските потоци на субсахарските 
държави единствено при рудите (малко над 1 %).

През 2015 г. четири продуктови групи проду-
кти заемат над 70 % от целия износ на България за 
страните в Субсахарска Африка (ССА) – руди (85 
млн. евро), житни растения (34,9 млн. евро), жи-
вотински и растителни мазнини (29,7 млн. евро) и 
машини, апарати и механизми и части за тях (16,4 
млн. евро). Другите основни експортни групи (с 
дял 1 – 4 % от общия износ за региона) са елек-
трически машини и апарати и електроматериали 
(9,7 млн. евро), хартии и картони (8,9 млн. евро), 
текстилни артикули (5,9 млн. евро), гипс, вар и 
цимент (5,3 млн. евро), пластмасови и каучукови 
изделия (3,6 млн. евро), тютюн (3,3 млн. евро) и 
фармацевтични продукти (2,9 млн. евро).

Българският износ присъства, макар и с ми-
нимален дял (под 0,25 %), и в петте най-внасяни 
от субсахарските страни стокови групи (табл. 2). 
Суб сахарска Африка пък има по-голямо присъст-
вие в българския експорт при руди (17,7 %), възду-
хоплаване и космонавтика (15 %), животински или 
растителни мазнини (12 %), текстилни артикули 
(7,3 %), гипс, вар и цимент (5,4 %), хартии и кар-
тони (4 %), житни растения (4 %) и мелничарски 
продукти (2,3 %).

През 2015 г. България изнася за Субсахарска 
Африка общо 644 продукта, като първите 3 заемат 
почти 2/3, а първите 10 – над 3/4 от общата стой-
ност на експорта. Най-голям е износът на медни 
руди (36 %, 84,7 млн. евро), следвани от пшеница 
(15 %, 34,9 млн. евро) и сурово слънчогледово мас-
ло (11,9 %, 27,8 млн. евро). Останалите стоки сред 
най-изнасяните 10 са крафт хартии за торби (8,9 
млн. евро), употребявани облекла (5,7 млн. евро), 

Таблица 2 
Основни продукти групи, внасяни от Субсахарска Африка (2015 г., млн. евро)

Продукт
Внос 

на ССА 
(общо)

Износ на
България за 

ССА

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация… 42 024 1,232
Други конфекционирани текстилни артикули… 34 668 5,917
Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент 27 807 5,327
Специални стоки по комбинираната номенклатура 22 133 1,855
Остатъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни 10 666 1,480

Източник: Trade Map [6].

циментов клинкер (5,3 млн. евро), касови апара-
ти (4,4 млн. евро), оловни акумулатори (4,1 млн. 
евро), цигари (3 млн. евро) и машини за обработка 
на информация (2,6 млн. евро). При 11 продукта 
стойността на износа надвишава 1 млн. евро, а при 
други 14 е между 0,5 и 1 млн. евро.

През 2015 г. единствен вносител на медни руди 
е Намибия, пшеница внасят Етиопия и Джибути, а 
износът на сурово слънчогледово масло е насочен 
почти изцяло към РЮА. Крафт хартии се изнася в 
РЮА, Етиопия и в по-малки количества в Кения 
и Ботсуана. Употребявани облекла се внасят в 23 
държави, като лидери в това отношение са Бенин, 
Кот д’Ивоар, Нигер, Гвинея, Ангола и Камерун. 
България изнася циментов клинкер за Гана и Сиера 
Леоне, а касови апарати за Етиопия, Кения, Тан-
зания и Руанда. Оловни акумулатори от България 
се внасят в 23 субсахарски държави, като главните 
износни дестинации са РЮА, Руанда и Нигерия. 
Основен вносител на цигари са Сейшелските ос-
трови, но има още 17 държави с по-ниска стойност 
на вноса. И при машините за обработка на инфор-
мация износът е разпръснат в 23 държави от регио-
на, като лидер е РЮА.

Субсахарските държави са основен пазар за ня-
кои от основните износни стоки за региона – от-
падъци от производството на чугун, желязо или 
стомана (61 % от общия експорт на продукта от 
България е за Субсахарска Африка), циментов 
клинкер (46 %), медни руди (41 %), електронни из-
числителни машини (32 %) и употребявани облек-
ла (25 %). При други 16 стоки субсахарският пазар 
заема 10 – 25 % от износа на България, сред тях 
са електронни изчислителни машини, машини за 
обработка на информация, сурово слънчогледово 
масло, крафт хартии, касови апарати, оловни аку-
мулатори.

Почти 4/5 от вноса на България от субсахарски-
те държави за 2015 г. са концентрирани в четири 
суровинни продуктови групи – какао (53,8 млн. 
евро), руди (49,6 млн. евро), алуминий (20,9 млн. 
евро) и мед и изделия от мед (15,3 млн. евро). Ос-

НАУЧЕН ДЯЛ
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таналите групи стоки с отчетливо присъствие във 
вноса ни (2 – 5 %, 3 – 9 млн. евро) са захар и захар-
ни изделия, тютюн, кафе, чай и подправки, вълна, 
ядивни зеленчуци, растения, корени и грудки.

Присъствието на България в износа на субса-
харските държави е по-сериозно единствено при 
рудите (7,9%). От своя страна Субсахарска Афри-
ка има отчетливо място (2 – 5 %) във вноса на Бъл-
гария при всички основни внасяни продукти, като 
при захарта и захарните изделия делът на региона 
е 6,8 %, а при какаото той е един от главните източ-
ници на внос (26,3 %).

През 2015 г. България внася от Субсахарска 
Африка 156 продукта. И вносът, подобно на из-
носа, е концентриран в няколко основни продукта 
– първите пет формират над 2/3, а първите 10 –
близо 90 % от общата стойност на вноса на стра-
ната от региона. Най-внасяни са медни руди (37,2 
млн. евро, от Еритрея и Танзания), какаова маса 
(29,4 млн. евро, от Гана и Кот д’Ивоар), несплавен 
алуминий (20,8 млн. евро, от Мозамбик), какаова 
мазнина (20,1 млн. евро, от Гана и Кот д’Ивоар) и 
руди на благородните метали (12,4 млн. евро, от 
Танзания). Другите стоки с внос на стойност меж-
ду 2,5 и 9 млн. евро (1 – 5 %) са катоди от рафини-
рана мед, захар от захарна тръстика, медни отпа-
дъци, сурово кафе, тютюни, фасул и щрайхгарни 
и камгарни косми.

През 2003 – 2015 г. настъпват значителни про-
мени в стоковата структура на търговията (фиг. 4). 
Двете стокови групи, които през целия период зае-
мат важно място в търговските потоци, са необра-
ботени материали, негодни за консумация (изкл. 
горивата) и артикули, класифицирани главно спо-
ред вида на материала. През отделните години от 
разглеждания период групите машини, оборуд-
ване и превозни средства и разнообразни готови 
продукти поддържат относително постоянно мяс-
то в търговията – съответно 7 – 10 % и 1 – 2 %, 

докато в относителния дял от търговските потоци 
на продуктовите групи храни и живи животни и 
минерални горива, масла и подобни продукти се 
наблюдават резки промени като повечето от тях се 
дължат на появата или изчезването на конкретен 
продукт в износа или вноса на България за Субса-
харска Африка.

С малки изключения износът на основните екс-
портни стоки е непостоянен, като през различни 
години те се включват и отпадат от българския из-
нос за субсахарските държави, и то с доста високи 
стойности. Показателни в това отношение са коле-
банията от по над 50 млн. евро през отделни годи-
ни в износа на основната експортна стока – медни 
руди, както и внезапното появяване през 2015 г. на 
пшеница на стойност от 35 млн. евро. За периода 
2003 – 2015 г. 21 от около 2000 стоки, изнасяни от 
България за субсахарските държави, имат дял от 
над 10 % от експорта за региона или стойност на 
износа, надхвърляща 10 млн. евро през някоя от 
годините от изследвания период.

При вноса тенденцията към силни колебания и 
внезапно появяване и изчезване на определени сто-
ки от търговията със субсахарските държави е още 
по-ясно изразена, като единствените продукти, 
при които той е постоянен през целия разглеждан 
период, са какаова маса и тютюни. От малко над 
1500 продукта, внасяни в България от Субсахар-
ска Африка през отделни години от перио да 2003 
– 2015 г., само 16 стоки през определена година
имат дял, надвишаващ 10 % от вноса от региона, 
или стойност на импорта над 10 млн. евро.

Нестабилността в структурата на търговията 
със субсахарските държави се дължи на липсата на 
трайни и устойчиви външнотърговски връзки с тези 
страни, поради отсъствието на държавна политика 
за подкрепа на българските фирми на тези пазари. 
Това е причината и за концентрацията на износната 
структура в ограничен брой стоки, както и за инци-

Фиг. 4. Търговия на България със Субсахарска Африка с отделни продуктови групи
за периода 2003 – 2015 г. (млн. евро)
Източник: Eurostat [7].
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дентните случаи на износ на други стоки. Българ-
ският износ се отклонява от структурата на износа 
на ЕС за региона, който е концентриран в обработе-
ните стоки, докато в българския преобладават суро-
вините. Търсенето на преработени стоки в региона и 
успехът на някои български фирми в износа им раз-
криват пространство за българските производители. 
Българските фирми не се възползват в достатъчна 
степен от богатството на ресурси на субсахарските 
страни – от тях се внася незначително количество 
продукти, най-вече храни и метали, като източни-
ците на внос са много ограничени. Негативно въз-
действие върху вноса оказва и силно изразената тен-
денцията към големи колебания и внезапно появя-
ване и изчезване на определени стоки от търговията 
със Субсахарска Африка.

ФАКТОРИ И ПРИЧИНИ ЗА НЕИЗПОЛЗВА-
НИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС СУБ-
САХАРСКА АФРИКА

Анализът на търговията с региона разкрива на-
личието на значителни пазарни ниши и възможнос-
ти за българските фирми. За да се идентифицират 
факторите и конкретните мерки за насърчаване на 
търговията, за първи път през последните 30 години 
беше проведено емпирично изследване [8] на ком-
пании, които вече търгуват със субсахарските стра-
ни, както и с тези които имат намерение да излязат 
на тези пазари. Едва 1,9 % от българските фирми 
са сключвали сделки с партньори от тези страни, 
като половината от тях имат постоянни търговски 
партньори, а останалите осъществяват инцидентни 
сделки. Около 15 % от компаниите биха проявили 
интерес, но нямат достатъчно информация. Това е 
и един от основните проблеми, че основната функ-
ция за подкрепа на външната търговия – информа-
ционната, не се изпълнява от съответните органи. 

Районът е непознат, не се разкриват възможностите 
и спецификата на пазарите, не се предоставя ин-
формация за търсени и предлагани стоки. Над 10 % 
от фирмите, които не осъществяват външнотъргов-
ска дейност също проявяват интерес към търговия 
със Субсахарска Африка.

Изследването даде възможност да се оцени 
структурата на стоките, за които има български 
интерес за износ. Данните показват, че тази струк-
тура до голяма степен съответства на структурата 
на европейския износ за този регион, т.е. съот-
ветства на търсенето от страна на пазарите там. 
Преобладават фирмите, заети в промишлеността 
(42 %), следвани от други (26 %), търговия (16 %), 
транспорт, складиране и съобщения, строителство 
и селско, горско, ловно и рибно стопанство (по 
5 %). Потенциал за износ има и в сектора на ус-
лугите.

Изследването разкри и друг проблем, че сред 
износителите основно са представени големите 
компании, докато при желаещите да търгуват с 
региона се открояват и малките и средните ком-
пании. Очевидно проблемът с информацията и 
възможностите на тези пазари се преодолява от 
големите компании, докато при по-малките това е 
основна пречка.

Като цяло фирмите, осъществяващи външнотър-
говска дейност (и особено износителите), отдават 
по-голямо значение на новите пазари. За значителна 
част от тези, търгуващи със Субсахарска Африка, 
проникването на нови пазари (особено извън Евро-
па) е важно за развитието на организацията си, до-
като сред проявяващите интерес и нямащите доста-
тъчно информация този дял е по-нисък.

За определяне на бъдещата политика на Бъл-
гария по отношение на региона, наред с реалните 
търговски връзки и заявения интерес на български-
те фирми, е отчетено и мнението им по отношение 
на причините, довели до загубата на традиционните 

Фиг. 5. Причини за загуба на пазарите в Субсахарска Африка (%)
Източник: Съставено от автора.
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позиции на страната в този регион. Фирмите свърз-
ват загубата на позициите на България в региона с 
последиците от членството на страната в ЕС, нес-
табилността на региона, но най-вече с липсата на 
достатъчно информация (фиг. 5).

При всички групи респонденти именно липса-
та на информация относно африканските пазари 
е водещата причина за загуба на традиционните 
пазари на България в Африка с около 40 %, като 
(очаквано) делът е малко по-нисък (30 %) при тър-
гуващите с региона, за които се предполага, че 
имат повече информация, и е значително по-висок 
(60 %) при онези, които биха проявили интерес, но 
нямат достатъчно информация. Този недостатък 
би могъл да бъде преодолян сравнително лесно 
(и евтино) при провеждането на правилна инфор-
мационна и комуникационна политика от страна 
както на българската държава, така и на заинтере-
сованите от търговия с български фирми държави 
от Субсахарска Африка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Още от началото на прехода към пазарна иконо-
мика регионът на Субсахарска Африка се игнори-
ра от политиката по външната търговия. Закриват 
се търговски представителства, губят се пазарни 
позиции, като това до голяма степен е свързано и 
с неглижиране на политическите контакти с тези 
страни. Търговско-икономическите отношения се 
изразяват в изолирани инициативи, недостатъчни 
за реализиране на огромния търговски потенциал. 

За повишаването на възможностите за търговия, 
особено по отношение на износа, допринася нова-
та договорна база на ЕС – споразуменията за ико-
номическо партньорство, при които наред с тър-
говските преференции за тези държави за достъп 
до пазара на страните – членки на ЕС, те трябва да 
осигурят реципрочен достъп до своите собствени 
пазари за компании и стоки от Съюза.

Растящият потенциал на Субсахарска Африка, 
добрата правно-институционална рамка, изгра-
дена от споразуменията на ЕС, както и значител-
ният интерес на българските фирми да търгуват 
точно в областите, в които има търсене, са всичко 
от което има нужда, за да се реализира ефективна 
външнотърговска политика от страна на държава-
та. Тази политика трябва да се изразява най-вече 
в предоставянето на информационни услуги на 
износителите и амбициозни и постоянни действия 
за налагане на българските стоки на тези пазари. 
Оценявайки рисковия характер на тези пазари, 
прилагането на финансови инструменти за мини-
мизиране на риска е важен фактор за насърчаване 
на компаниите, които проникват на нови пазари и 
осъществяват важния процес на диверсифициране 
на българската външна търговия, толкова необхо-
дим след уроците от кризата.
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SUB-SAHARAN MARKETS AS AN OPPORTUNITY FOR DIVERSIFICATION
OF BULGARIAN INTERNATIONAL TRADE

(S u m m a r y)
The article aims at disclosing the potential of Sub-

Saharan Africa as a possible market for the diversifica-
tion of Bulgarian international trade. It firstly presents 
the region of Sub-Saharan Africa from and economic 
perspective. Then it summarizes the trends in Bulga-
ria’s trade relations with the countries of Sub-Saharan 
Africa, analyzing trade dynamics for the period 2003-
2015 and Bulgaria’s place within the EU. The competi-
tive niches of Bulgarian products are presented based 

on a study on the commodity structure of trade. Finally 
the article discusses the results of an empirical study of 
the attitudes of Bulgarian business towards trade rela-
tions with Sub-Saharan Africa to identify some of the 
causes for the unutilized trade potential.
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