
Munich Personal RePEc Archive

The EU Crisis – Impact on Africa

Marinov, Eduard

Varna Free University

2012

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60296/

MPRA Paper No. 60296, posted 03 Dec 2014 19:34 UTC



 

 

 

Eduard Marinov 

 

 

The EU Crisis – Impact on Africa 
 

Original title: –  
 

 

 

In: Strategy for Development of the Bulgarian Economy 

and the Postcrisis International Economic Relations, 

University press, VFU, Varna,  

ISBN 978-954-715-558-9   
 

 

 

 

Paper language: Bulgarian 

 

 

All views and opinions expressed remain solely those of the author.  

 

Readers are encouraged to quote and reproduce this material, provided the 

source is acknowledged.  

 

 

This publication should be cited as: 

Marinov, E. 2012. The EU Crisis – Impact on Africa. In: Strategy for 

Development of the Bulgarian Economy and the Postcrisis International 

Economic Relations, University press, VFU, Varna, p. 185-198. ISBN 978-954-

715-558-9 (in Bulgarian) 



КРИЗАТА В ЕВ Р ОПА- ПОСЛЕДИЦИ ЗА АФРИКА 

Едуард Мнр 11 11ов 1 

Auomat(UЯ: ПродълJ1саващата дъ:12ова криза в ю1коu дърJ1сав11 от ЕС 

крие сериозни рискове за z1ко11омическото развитие 11а Афрт:а. Въпреки •1е 

засега са засегнати само отделпи дър:;;1сав11, съществува 11ов11шеп р11ск otn 
това кризтпа да се разрасNе бързо 11 да обхване 11е са.110 още европейски 

стршт, по и други части на света. Ескалацията на кризата а Еврозо

ната, от ед11а страиа, 11амtшява доверието в раза1щ1m11е дър:J1сави, и от 

друга, не га пшанит е шокове създавт 11 напре:J1сение в разаиващщпе се с тра-

11и. което несъмнено ще oxa:)lce ефеюп върху ико11омuческ01110 развшпие 11а 

Африка. Оснав11ите канали, по кош110 това влияе на ко111т1нею11а, са: 

търговшипа от гледна точка 11а спадащо то търсе11е 11а афр11ка11сюm 

износ от страна на Европа; нш11алявапе111 0 па оф11ц11сш11ата по . ,1ощ за раз

вшпuе; съкращаването 110 фина11совите приходи като преки чу ;J1сдес тран

н11 инве с 11пщ11z1, пар1rчи11 трансфери, да11ъчm1 np1Lroд11 ; 11реструктурu

ра11е1110 110 глобал ното търсепе. 

К1110 ч оu 1 1. дум и : Африка, Кризи в rщрuзиншпи, ЕС 

През последните три десетилетия в Африка се наблюдава 

nоложите.1ен растеж, свързан с непостижимо преди това развитие 

на икономиките, които понасят негативните ефекти от глобалната 

финансова и икономическа криза по-добре от тези в много други 

региони. Редица изследователи дори предричат, че през следващото 

десетилетие континентът ще стане най-бързо развиващия се регион 

в света (UNECA, AUC. 2012). 

Този имунитет на Африка към отрицателните последици на 

кризата е прогнозиран в началото на световната финансова и 

икономическа к р иза , предвид ограничената финансова ~1нтеграциs1 

на континента с останалата част на света (Seoпg Kang, G„ А. Ка~па!'а 

and Z. Brixiova, 201 l). Много африкански държави реагират доста 

добре спрямо финансовата криза в сравнение с други икономики. В 

публикувания наскоро Africaп Economic OutJook 2011 се изтъква, че 

африканските икономики са преодолели спада, причинен от глобал

ната рецесия, с темпове на растеж, достигащи 4,9 % през 2010 г. 

спрямо 3,1 % през 2009 г. 

1 Доктора1п в катt.:дра „Между11арод1ш икономика 11 политика '' на ВСУ „ Ч ерноризец 

Храбър", cddie.111a1·inov@g111ai 1.сот 
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Rъnреки това рисковете , свързани със сеrаш11ата дългова кр11за 11 
Е ропа, засилват оnасс11ията за з11ачитсл110 по-бав110 глобnл110 въ з ста-

11 влване. Има убед11телни доказателства, 11р11всдсни от африканските 

11 ·011ом11сn1 , че въ з действието на кризата ще варира no реп1он11 

с оред степента на тяхната зависимост от евро11смскитс nазар11 

( ЕСЛ, AUC. 2012). 

Външ11а rьрrов11ята 

Еврозо11ата е жиз11еновrою1а дестинация за износа 11а Афр11ка 11 
~ rгочн11к на чуждестранни инвестици11; освен rова тя е важен фактор 

г гледна точка на интеграцията 11а конти11ента в rлобал11ата и1<01ю 

~~а (Mbeki, Т. 2011 ). Европейският съ1оз остава най-големият търгов

' ·и партньор нп Африка и степента, до която африканските икономики 

L te бьдат засегнаn1 от кризата на еврото, зё1Виси изкл1очнтсл1ю много 

!r с11лата 11а търговските връзки между Европа и различrrите региони 

1 ~ континс11та. Северна, Цеt-rl'рална и франкофо11ските държави от 

аnа.пна Африка всроят110 ще усетят последJ-!ците nо-чувствителrю, в 

~авнение с друп1 регио1-111, поради близките си връзки с Европа. 
ър,1савите в тез11 региони са изправени пред сериозен риск за 

рговията, свързан със спада в търсенето. кuil го 111оже да възникне в 

сзултат от h"\)J1зата. 

1 l-la Фиг. 1 са показани тенде11цн11те в афрвка11скнте износ за 

r вроnейск11я съюз, САЩ и останалия свят 01 2001 1-. 11асам. Вижда 
v ~ 

е, че износът u раиона постоянно се покачва, достиr·аики пик през 

008 г., след което в резултат от глобалната ико11ом1-1ческа крliза 

1 rрез 2009 г . следва рязко понижение, а през 2010 г се набл1одава 

звестно възстановяване поради по-високите цени на горивата и 

, инералите. Въпреки това. м11оrо африкански иконом~1ки все още 

'а нзложени на риск от спад в rьрс~нето 11а експортни стою 1 от 

тра11а на Европа . породен от слабото аrрегнрано търсене в резултат 

т намаляването на темповете 11а растеж, мерките за фискална 

1<онсолндац11я за nреодолява11е на дълговата криза ~1 повишаването 

lta nротскц11онисткнте \1ерки. В допълнение, затягането 11а между

\rародните кредитни 11азари води до реципроч1111 рискове при тьр
r · овското финанс11ра11е. 
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Ф11г. 1. Тенденц1111 в lfзн оса на Африка към ЕС, САЩ 11 останал ия 

свят,2000-20 1 0 

Всъщност най-новите данни на Конференцията на ООН за 

търговия и развитие (UNCT AD) nоказват. Ltc общият обем на износа 

на Африка се свива през четирите тримесечия от октомври 201 О г. 

до септември 2011 (UNCTADStat. 2012). От 201 О г. износът за 

Европа съставлява над една трета от общия износ на Африка (вж . 

табл. 1). 
Според Мханго (Мhango, У. 201 О): макар и дошли навреме Jt 

ефективно, е малко вероятно спасителните пакети на ЕС и МВФ 

напълно да компенсират въздействието на дълговата криза на евро

пейските икономики. Най-непосредствено и пряко европейската 

криза би могла да повлияе спрямо Африка от гледна точка на тър

говията. Като се имат предвид силните търговски връзки с евро

пейските пазари , общите отрицателни въздействия върху африкан

ския износ биха били значителн ~t, а величината нм на регионално и 

национално ниво ще варира според степента на зависимост от 

европейските пазари. 

Влиянието на евроnейската криза върху търговията в Африка е 

различно в отделните сек · rори на икономиката. През 2010 r. гори
вата и минералите заемат над 65 % от общия износ на континента , 

подоб110 е и съотношението при ЕС. Не е твърде uероятно търсе11ето 

на тези продукти да бъде сериозно засегнато от дълговата кр11за 

(като обеми), въпреки че непостоянните им цени на световния пазар 

могат да окюкат сериозно въздействие (както положително, така 11 
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отрицателно, в зависимост от посоката на промяната на цените). 

Лри друrн 11знос и тели, например Кения 11 Етиоnия, ч и йто износ е 

основно от селскостоnа1:1ски продукти, влиянието на намаленото 

тьрсене от стра н а на ЕС може да е по - съществено. 

Т а бл 11uа 1 
И з н ос н а А фр ик а з а ЕС по ре пю н 1 1 (дял о т об uн1я 11 з н ос, о/о) 

2000 2004 2005 2006 2007 2()()8 2009 20LO 

Източна Афр11ка 46 45 41 41 40 40 37 34 

/Ожна Африка 42 41 42 40 38 35 33 31 

Западна Афр11ка 32 27 21 21! 25 28 31 27 

Централ11а Афр111<а 29 21 21 17 20 20 20 15 

Северна Африка 69 64 63 60 56 58 56 55 

Африка - общо 49 44 41 41 39 40 39 36 

Изто•щик: UNCT ADStat. 20 12. 

От гледна точка на въздействието на кризата вър х у 1ърrовията, в 

Африка съшествуват ред и ца реrионални раз л11 t 1 ия, които зависят от 

търговските връзки с Европа. От табл. l. се вижда, че м акар за 

периода 2000- 20 1 О г. делът на африка11с к ия износ за Евро п а да се 

понижава от близо 50 до 35 о/о, той все още е повече от 11олов и ната за 

С~::вериа и над една грета за и~ 1·uчна 11 Южн<i Африка. Затu11а и ед 1 ю 

рязко намаление в търсенето на африкансю1я износ от стра1-1а на 

Европа б и повлияло по разли ч е н начин върху отделн и те части на 

конти н ента . 

Кризата дава на Афр и ка три ключов и урока относно политиката 

И за насърчаване :на търгов и ята като механизъм за постигане на 

устойчив расте.>I<. П ърво, тя откроява важнос1та на развитието на 

вътрешноконтиненталната rърrовия, която на сеrашните си иива не е 
,.. u 

достатъчна като ооем и стоиност, за да се противопостави н а циклич-

ните ефекти от слабото търсен~ на из н оса, като no този начин прави 

континента уязвим спрямо въ~'~щни шокове. Като се има предв и д 

нарастващото население на Аф р ика и съответното разширява li е на 

средната класа, може да се каже, че е налице огроме н пазар за 

вътрешнорегионалната търговия за задоволяване на съществуващото 

вътрешно търсене. Второ, африканските правителства трябва да се 

стремят да надгра>кдат сегашния ръст в търговията с 1ожните си 

партнhори. От табл. 2. се ВИ)[Ща, че през последното десетилетие 

дел1..т на търговията на Африка с ключови Ю>ю-tи партньори нараства 
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повече от два пъти - от около 10 °/о през 20()0 г. до близо 20 % през 
2009 r., което до голяма степен отразява и балансира намалението на 

дела на търговията с Европа. Допълнителната диверсификация яа 

износните дестинации към южните партньори ще помогне 11а 

континента да овладее някои специфични рискове , произтичащи от 

особеностите по-скоро на регионалните, отколкото на глобалните 

икономически шокове (UNECA, AUC. 2012). Накрая и във връзка с 

първата точка, кризата подчертава вюкността на диверсификаuията 

на износните продукти. Тесният набор на износни продукти, състоящ 

се основно от първични стоки, ограничава 13ъзможностите за търго

вия в рамките на континента, rъй като страните не са в състояние да 

предоставят стоките, които африканските потребители търсят. Той 

също така прави Африка уязвима от сътресения в цените на суро

вините , което МО)[<е да има негативно влияние върлrу растежа, ка1<то 

се случва през 2009 r. Диверсификацията на Тhрrовията ще спомогне 

и за увел.иlfаване на вътрешнорегионалната търговия, и за смекчаване 

11а въздействието на външните ценови шокове (Seong Kang, G., А. 

Kamara апd Z. Brixiova, 2011). 

Табл11ца 2 

Дял на траднц11онните и южн11те nартньорн на Афр11ка във вноса, 

11зноса и тьргов11ята, 2000 и 2009 г. ( 0 /о) 

2000 2009 

Тъоrов11я Износ В11ос Тъо rов ~1я Износ Внос 

Общо традицит1нl/ 

паот11ьопи 77.0 78,3 75,4 63,5 67.6 59,0 

ЕС 53,5 51,3 56,4 44,3 43,1 45,6 

CALLr 16, 1 20,4 1О,1 13,1 18,4 7,3 

Друr1~ 1радиuио~rн 1 1 

111.l!JТНЬОРИ 7,5 6,6 8.!J 6, 1 6, 1 6,1 

10.Nrнu пашn11ьоо11 10,3 !П,9 9.6 23,9 23.1 24.5 

Китай 4,7 4,6 4,9 13,9 13, 1 14, 7 

ИlllЩЯ 2,3 2.4 2, 1 5, 1 6,0 4,0 

Бразил11я 1,7 2,0 1,3 2,5 2,4 2,7 

Турция ( ,б 1,9 1.3 2.4 1,6 3,1 

Дpl'Zll дъp.JICGGll ( 68) 12.7 10,8 15,0 /2.6 9.3 16,5 

Общо (млад. USD) 246,4 142,4 1 (J..1,0 673.4 350,8 321.5 

ИзточнuR: African Eco1101nic Outlook 2011. 
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П р ек 11 чуждес трап111 1 11н вест 11ц1111 

От 2007 до 2009 r. потоц и те на преки чу;кдестранни инвести

ии (ПЧИ) от Европейския съ~о з към африканските икономики са 

араснали значително - от 17 млрд. д о 21 млрд. евро. 110 - специално , 

С . -15 са увеличили четирикратно своите инвестиционни активи в 

фрика - о т 51 млр д . евро през 2000 r. до 208 млрд. през 2009 r. 
( )К. фиr . 2). Страните от ЕС са продължили да получават дохо д от 

1! и свои инвестиции, приблизително равен на размера на потоците 
о/ Л ЧИ към Африка. Пр и ходът ~на ЕС-15 от инвестициите в 
континента се е увеличил почти двои но. 

Тенден ци ята , показана на фиг. 2, предполага , че в африкан-

1
ки те икономики н е трябва да се очаква значително намаляване на 

нцестиционните активи на ЕС, освен ако кр и зата в Съ1оза не се 

задълбочи сериозно и не стане различна от световната фина11сова 

~риза от 2008 г. Потоците на ПЧИ в Афр и ка потенциално могат и ца 

~арастват пора д и отслабването на привлекателността н а пазарите на 

:f' ржавите от ЕС и САЩ. Данните показват, че н и вата на потреб

~е н ието и бизнес довер и ето за тези паза р и са като през 2009 г „ 

Jогато Евро11ейският съюз е в рецес и я. Въ п реки това съставът на 
~ н вест и ционните актив и може да претърпи лромяна - от високо
Jtисков и проекти към так и ва със сравнително по - н и сък рисков 

11актор . 

Е С F.1t1101н1c: 1 

iJ<HMMt l ~tlШ lt t ---- -
()_'('11tJ 11w1 111111 

S!НШ 1~1 \ ~111 

1 ~11 х 111 11н1 ono - ,_ 

~IЩ I 

'- - „ (\ {1 tl Q Q [] 11 

.iilJ 111111 

L Ш 
" 

- ,,, 11 {1 (1 ,,, 111 
. 

2001 Ш\2. lt~H Ш>< 1tMIS 200r. 1!Wl1 1Uli> 211()',/ zn11\ ~J!l l ! i l4•2 1.Ulll ~"'~ 1flO:i ~Ю f , ! f•l'Т !Ulll( ~ W) 'J ~ 1 1•1 

. j Е1 л n111н• • nо то щ + ОП р11 1О ,:1 1 ) 1 5З А „n 1111 8 П o"IO U ll ОП р1 1 ~.u11 

: , а б еле ; )fска: ЕС д о 2003 - 15, до 2008 - 25; Еuрозона - д о 2006 - 13, 2007 
314. 2008 - ЕЗ 15. 

Ф11 г. 2. ПЧИ ~ia ЕС 11 Е вро зо нат а в А ф р1 1 ка -акт 11в11, п о тоци , при х од и 

( мл 11 . е в ро) 

l! з т о •тuк : Eurostat, 2012 
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Същевременно африканските инвеститор.и могат да получат 

възмож11ост за придобиване на дър)!савни компании в Европа в 

случаите, когато някои затрудне ни европейски дър)кави търсят 

ликвидност. Това е реална възмо)lсност, имайки предв11д, че през 

2008 г. ПЧИ от Африка в ЕС възлизат на 25 млрд. евро, като произ

ходът им е от трите най-големи африкански икономики - PIOA 
(24 °/о), Нигерия (19 %) и Египет (16 о/о) (Ew·ostat, 2012). 

Оф11ц11алпа помощ за развитие 

Последните данни на ОИСР показват, че над 45 % от общата 

помощ, предоставяна от ЕС, е насочена към Лфри1<а (OECD, 201 la). 
Данните сочат също, че размерът на помощта нараства въпреки гло

балната финансова криза, което съответства на поетите от държавите и 

институuи.ите в ЕС ангажименти - абсолrотните стойности се пови

шават дори лрез 201 О r. Това се дължи донякъде на ефеh-та на 

забавянето - трябва време, за да се вземат политически решения, които 

да отговарят на случващото се в икономически план (UNECA, AUC, 
2012). 

Ако европейската дългова криза се задълбочи, прав и телствата 

ще са принудени да съкратят разходите си, което ще доведе до 

намаляване на официалната помощ за развитие (ОПР) за развива

щите се страни2. Гърция , Испания, Португалия, Италия и Ир11андия 
вече прилагат строги режими на икономии. Тези мерки ще се отра

зят сериозно на Африка, защото в това отношеиие ко11ти11ентът 

зав иси с11nно от ЕС. ОПР са над 80 % в четири държави (А~l>кир, 

Мавриций, Тунис и Мароко), над 50 % в 23 държави и най-малко 

20 % във всички африкански страни (World Bank, 2011). 
По зитивното е, че вероятното намаляване на nрито1<а 11а ОПР 

към Африка може да насърчи и засили 1-1ационал1-1ата и алтерна

тивната моб 1 1лизация на ресурси. Същевременно ограниr.rаването на 

зав исимостта от донорите на африканските икономики ще улесни 

африканците да ''вземат съдбата си в собствените си ръце" (Mbeki, 
Thabo, 201 1 ). 

~ Франция ва~1алява двустра1111зта помощ зарад11 обвърз:l!lосrrа И с БВП; Ир 1 1а1щия 

пече е съкратила обmия бюджет за ОПР с 22 %, Гс-рмu11ня пла1111ра да nо1111жи 

държав1111те си разходи с 81,6 млрд. за периода 201 1- 2014 1· 
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Изn10•1н11к: Afiican Dcvelop111ent lndicators 2011, World Bank. 

Пар11ч11и трансфери 

Трансферите от емигранти заемат значителен дял от доходите 

на много домакинства в развиващите се държави (за 2010 r. в 

Африка те са 3,1 % от общия БВП). Повишаването на безработицата 

и по н ЮI<аването на доходите поради икономическия слад водят до 

спадане и на паричните трансфери. Въпрек и че през 2009 r. като 
резултат от глобалната финансова криза трансферите намаляват, 

през 2010 r. те се увеличават почти до размера от 2008 r. 
Прогнозите на Световната банка са, че през следващите някол

ко годин и трансферите за Африка ще нарастват. Това обаче под

лежи на преразглеждане от гледна точка на кризата в Еврозоната, 

защото тя може да създаде постоянJНа безработица, да повлияе 

негативно върху възможностите за работа 1-ia емигрантите и да 

до п ринесе за затягане на ре)кима спрямо новите такива. Това би 

довело до намаляване на паричните трансфери. 
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Потенциално намаляване на давъч11ите приход11 

Отслабването в търсенето на африкански износ от страна 11а 

Европа MO)l<e да повлияе негативно и върху данъч.ните приходи, 

особено от гледна точка на свързаните с търговията и ресурсите 

данъци, което би затруднило африканските стра11и да поддържат 

планираните нива на публич11и разходи (в т.ч. и ппанираните 

инфраструктурни инвестиции в дългосрочен аспект). Дър)кавите с 

висок бююкетен дефицит са най-силно изло)кени на фискални 

рискове 3 . 
Намаляването на данъчните приходи MO)f<e да е сериозно и сред 

износителите на горива и минерали . Данъците, свързани с ресур

сите, остават най-важния финансов източник за няколко страни, 

достигайки през 2007 r. до 66 о/о в Либия и 39 % в Ангола. Средно, 

свързаните с ресурси приходи от данъци почти са се уrроили като 

дял от БВП между края на 90-те год11ни на миналия век и на<tалото 

на финансовата криза, когато отново стават около 15 % от БВП. 

Очаквани послед11ц11 

В зависимост от силата и формата на различните канали на 

влияние на кризата африканските икономики 11 народи вероятно ще 

бъдат изправени пред разнообразни негативни соuиални и икономи

чески последици. 

J-la базата на nредвюкданията на ОИСР за влиянието на кризата 

в Еврозоната Икономическата комисия за Африка очаква намаля-

3 През 2()09 г. 15 държав~1 в Афрнка имат бюджетен дефицит над 5 % от БВ11 -
Еритрея. Чад, Га11а, Алжир, Ангола, Р!ОА, Египет , Кабо Верде, Кения. Мозамбик. 

Буркина Фасо , Мавритания, Малавн. Ботсуана. Нигерня . 
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ване на темпа на расте)к на континента с 0,7 и 1 ,2 процентни пункта 

през 2012 и 2013 г. при осъществяване на най-лошия сценарий на 

ОИСР. При оптимално решаване на кризата в Европа темпът на 

растеж в Африка ще нарасне pecnetcrив110 с 0.3 и 0,6 процентни 
пункта (UNECA. AUC, 2012, с. 11). Въпреки това ико11011н1<1еската 

дейност ще бъде засегната при който и да е от сценариите на ОИСР 

поради пониженото търсене на и з носа и по-ниските цени на суро

виниrе. 

Кризата в Еврозоната оказва влияние върху У~кономическия 

растеж, а оттам и върху възможностите на африканските прави

телства да смекчават икономическите ефекти чрез фискална поли

тика. Намаляването на данъчните приходи ще ги затрудни тоt1но 

тогава, когато са нуJкни повече разходи за борба с ефекта от по

голямата безработица и високите цени на храните. В това отно

шение трябва да бъдат взети предвид и социалните последствия от 

намалената икономическа активност и повишената безработица. 

Голяма част от финансирането на социалния сектор в африкан

ските дърJкави идва от външна помощ. Редица държ:авн вече из

питват трудности при осигуряването на публични блага и услуги, 

което води до те,кка зависимост от донорство. Поради това нама

ляването на притока на ОТТР в резултат от бюджетните рестрикции 

в държавите-донори, засегнати от кризата, вероятно ще доведе до 

ограничаване на финансирането на социалните nроrрами 4 • Промя
ната В ПОТОЦИТе на OnP През следващите ГОДИllИ ще предизвика 

влошаване J-1a условията на )Кивот, а ако кризата в 1:?.врозоната се 

задълбо чи , притокът на ОПР може да спре доста рязко. 

Намалената помощ за Африка вероятно ute увеличи и нивото 

на бедността заради съкращаването на ресурсите, насочени към 

селс1<ото стопанство. Според стат11стика на Световната ба11ка 

(World Bank, 2011) в сектора на селското стопанство са заети повече 

от две трети от населението и то дава над една трета от БВП на 

континеJ-1та. Във връзка с това трябва да се има предвид, че в 

изследване на Световната банка се твърди., че икономическият 

растеж на селското стопанство е двойно по - ефикасен за J-1амаляване 

на бедността от този в останалите сектори (World Валk, 2008). 
Въпреки че не е вероятно да се случи в краткосроче11 nла11, 

намаляването на търговията и паричните потоци, предизвикано от 

J 
Про1·рам1пе n облаСТТа на здравсопазвш1ето. образовш111сто и друп1 социа.111111 

дсй110спr са ш1Л-уязвнм11 от гл~::д11<1 тт1111ю на всроятнnстr;э за наыаля1шне 1111 
ф111111нсирането . 
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11кономическия спад в Европа, ще породи повишаване на безрабо

тицата, уязвнмостrа н бедRостта сред населението в Африка. Пон и 

жаването на приходите и заетостта в се~·торите, свързани с износа, 

вероятно ще се разпространи и към други сектори. Спадът в при

ходите в еди11 сектор ще доведе до намаляване на rьрсене-rо в 

други, особе1ю в тези, свързани с основните потребителсю 1 стоки, 

поради икономическите взаимообвързаности и негативния ефект на 

мултиплицирането. Освен това дър)кавите трябва да лосрещнат и 

предизвикателствата на структурните промени, например увелича

ването на работната сила, нарастването на търсенето на продукти, 

като: петрол, злато и други минерали за сметка на намаленото 

търсене при други - туризъм, диаманти 11 овощарство. 

Проучвания на Международната организация на труда (МОТ) 

сочат, че между 2000-та и 2011 г. нивото н а безработица в Африка 

спада въпреки значителното увеличение в Северна Африка от 2010 
до 2011 r. П редвижданията на МОТ за 2012 г. са, че безработ 11 цата в 

тоз11 ре1·ион ще нарасне още и ще достиг11е до 11 % под влияние 

както на социалната и 11олитическата нестабилност, така и на 

европейската дълrова криза (от п1една то~1ка на работещите в 

Европа емигранти). За останалата част от континента се очаюза 

безработицата да остане на практика същата - около 8,2 %. За да се 

подпомогне устойчиваrо развитие в Афри1<а, трябва да бъдат пред

приети целенасочени мерки за борба с нивото на безработицата и 

бед ~ юстта, особено сред младите хора и )Кените (ILO. 2011 ). 
Ако европейските активи и 1тритоци на П Ч И 01<ажат негативно 

влияние върху африканск и те икономию1, те ще имат и по-високо 

11иво на безработица и бедност порад1-1 липсата на балансиращ ефе"-r 

от държавна политика и допълн и телен приток на ПЧИ от останалия 

свят. Освен това, ако пари ч ните трансфери от емигранти за афри 

канските икономики и домакинства спаднат. те ще са по-уязвими 

поради намалените приходи и достъп до социални услуги. 

В ъзмож 1111 по m 1 ти ч еск u ме р к 11 

Предв и д непосредственото въздействие от дълговата криза в 

Европа и произтичащите от това последици за Афри1<а от )Кизнено

важно значение е държавите да вземат политически мерки, за да им 

се противопоставят: 

Фu с к ал на и napitчJJ a п оm 1 т 1tк а - африканските държави, 

ко11то имат фискална свобода, могат да се насочат към фискални 

облекченин за поддържане на съвкупното търсене в зависимост от 

наличността 11а национално и външ110 ф 11 нансиране. Въпреки това 
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тезн полит11ки трябва да се nредnриемат внимателно. за да не 

натоварят прекомерно частния сектор и да се избеrне отрицателно 

въздействие върху налредъка на Африка към дълrова устойчивост. 

Паричните власти трябва да продължат да насърчават създаването 

на климат на висок расте"с и да се намесват, когато инфлацион11ият 

натиск се окаже прекомерен. 

Мобил11зиране ua финансов р есу рс - като се има предвид 

nотенuиал1-1ият спад на финансовите потоци в Африка, са необхо

дими мерки за разширяване на данъчната основа, 1сакто и за увели-

11аване на ефективносrrа на данъчните сборове. Трябва да се намери 

механизъм, за да се rарант11ра, че частн11те и неформалните сектори 

се облагат рециnроч.но на останалите. Из давш1ето на облигации 

също трябва да стане част от бюджетната рамка. Африка може да 

мобилнзира финансови ресурси чрез насочване на своята диаспора с 

подходящи пар 1 1чни инструменти . 

Трансфери за смекчаване на соЦJtа J 1ното въз де йств11е -
бедните най-вероятно ще пострадат от последиците от спадане-rо 1ia 
11кономическата активност и намаляването 11а 11аличните фи11ансови 

рссурсн за частния и публичния сектор в Африка. Ето за1цо прави

те лствата трябва да приложат вснчкн възможни фискални меха-

1 1 11зМl · t, за да се улеснят трансферите към тези, които са ~~ай-засег

нати, например чрез увеличаване на помощите за безработни и 

временно предоставяне на субсидии за намаляване на разходите за 

храна. В това отношение могат да бъдат използвани 11рихо дите от 

добивн11те сектори. 

Заключен н е 

Макар че r~ерс11ективите за расте"< на Африка остават ста

билни, рисковете за ко11т1 1 не11 · rа, от гледна то ч ка на кр и зата на 

Еврозо11ата, трябва да се следят 11 преценяват внимателно, особено 

относно приходите от 11знос 11 ф111 - 1а~1сов11те потоци. Ясно е, че 

такива въздейств и я ще варират в целия контине11т, като Северна 

Африка е най-уязвима към намаляването на тъrсе11ето от страна 11а 

ЕС. Въпреки че фискалните риск ове, в това ч~1сло съкраш.аването ~ia 

данъчните приходи и свиването на официалната noмou1 за развитие 

от ЕС, са идентифи_цираюt и разглеждани като възмо)юJи, няма яс11и 

до казателства за то ва , дали те ще се осъществят на практика и ако 

да, до каква стелен. Приоритет следва да бъдат мерките за възстано 

вяване и поддържане ~1а фискалната ста611л11ост , която е основна 

предпоставка за макроикономическа стабилност в момент на 

глобална несиrур11ост. 
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Глобалната финансова криза вече предизвика 11реосмисля11е 11а 

моделите на развитие, избрани от африканските страни в миналото, 

с подновен интерес към местните и регио11ал11ите фактоrн1 на 

расте>ка (B1ixiova, Z., I<amara, А. В. ю1d L. Ndikuma11a, 2010). Изла
гането на риск от дълговата криза в Европа 11 опасенията за по

бавно възстановяване на САЩ също открояват необходимостта 

африканските страни да диверс11фицират rьрговията, финансовите 

потоци и други източници на финансови ресурси в други региони 

на света, например Близкия изток и Азия. 

Както казва Табо Мбеки, президент на Република r0)1<Ha 
Африка от 1999 до 2008 г.: „Трябва внимателно да следим разви

т11ето на кризата в Еврозоната 11 ЕС, знаейки, че ако тя се влоши, 

--вероятно ще доведе до нестаонлност на еврото, което ще има 

изключително негативно влияние върху глобалната икономика, с 

подобно негативно влияние и върху нашите икономики, което от 

своя страна би довело до голяма социална нестабилност в нашите 

страни. Очевидно е, че кризата в Еврозоната допълнител110 ще 

задълбочи вече преобладава1цото мнение сред европейците, че 

Африка е в периферията на тяхната глобална стратегия, освен като 

част от света, в която те може по свое желание да доминират като 

„естествен" заде11 двор. Трябва да загърби"' погрешната представа, 

че кризата в Еврозоната н ЕС няма ни11ю общо с нас: · (Mbeki , Т. 
2011) 
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