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ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ  
СУБСАХАРСКА АФРИКА: НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ 

 

Едуард Маринов 

 

BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH SUB-SAHARAN AFRICA COUNTRIES: 

BULGARIAN ENTERPRISES ATTITUDES 
 

Eduard Marinov 

 
ABSTRACT: In recent years, Sub-Saharan Africa largely relegated from the priority areas of Bulgarian for-

eign policy. However, the importance of the region to Bulgaria is determined by its increasing role in both glob-

al economy and policy, as well as its immense economic potential and natural resources. The article presents 

briefly the current state of Bulgaria’s trade's relations with sub-Saharan Africa. Based on a representative sur-

vey of 1000 Bulgarian companies, the study analyzes the attitudes of Bulgarian business towards these relations, 

firstly presenting some general characteristics of the respondents, then analyzing the structure and attitudes of 

Bulgarian companies engaged or expressing interest in trade with Sub-Saharan Africa. Finally, the paper exam-

ines the opinion of Bulgarian enterprises on the reasons why Bulgaria has lost its influence and traditional trade 

partners in the region. 

Key words: Sub-Saharan Africa, Enterprise attitudes, Bulgarian international trade  

 

Въведение 

 

Значението на африканските държави и 
особено с тези на юг от Сахара за България се 
определя от нарастващата роля на региона в 
световната политика и икономика, огромния 
икономически потенциал и природни богатс-
тва, ориентирането им към демократични 
ценности и пазарна икономика. Политиката 
на България към африканските страни се ос-
новава, от една страна, на традиционно доб-
рите връзки с редица от тях, а от друга – на 
преференциалните им политически и иконо-
мически отношения с Европейския съюз. 

Африканското направление на българската 
външна и външнотърговска политика се 
вписва в приоритетите на страната ни за ин-
тегрирането й в европейските структури. Бъл-
гария подкрепя политиката на Европейския 
съюз, насочена към разрешаването на хума-
нитарните, етническите и социалните проб-
леми и преодоляването на сложните военни и 
политически конфликти в района, както и към 
развитието на търговските отношенията с 
държавите от африканския, карибския и ти-
хоокеанския регион в рамките на Споразуме-
нията на ЕС за икономическо партньорство.  

В първата част на доклада е обобщено се-
гашното състояние на външнотърговските 

отношения с държавите от Субсахарска Аф-
рика.  В следващите части, на базата на пред-
ставително проучване на 1000 български 
фирми, е анализирано отношението на бъл-
гарския бизнес към тези отношения, като на 
първо място е представена накратко общата 
характеристика на респондентите, след което 
е разгледана структурата на българските 
фирми, търгуващи или имащи интерес към 
търговията с държави от Субсахарска Африка 
и накрая са представени оценките им по от-
ношение на причините за загубата на търгов-
ските позиции на страната в региона. В зак-
лючението са обобщени основните изводи.  

 

Външнотърговски отношения на България 
с държавите от Субсахарска Африка 

„Голяма част от българските компании, 
извършващи чуждестранни сделки имат въз-
можност за разширение на своя износ, без да 
увеличават производствените си мощности.“ 
(Несторов, 2015, с. 24). Може да се очаква, че 
стагнацията в ЕС ще продължава и вътреш-
ното търсене в България ще е слабо, което ще 
задържа растежа в българската икономика. 
Затова растежът ще се определя от възмож-
ностите за износ, особено извън ЕС, а в този 
смисъл всякакви политики за насърчаване на 
износа са от фундаментално значение за рас-
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тежа и стабилността на икономиката в сред-
носрочна перспектива.  

 През последните десетилетия Субсахарска 
Африка до голяма степен изпада от приори-
тетните области на българската външна поли-
тика, което води до загубване на положител-
ния опит от миналото в двустранните отноше-
ния с държавите в тези части на света. Външ-
ноикономическите отношения на България с 
държавите от Африка бележат значителен 
спад след годините на прехода към пазарна 
икономика. Към 2013 г. делът на търговията с 
всички африкански страни е под 2,5% от об-
щите търговски потоци на страната, докато за 
1984 този дял е 4,3%, като износът превишава 
вноса почти двойно, достигайки близо 6% от 
общия износ на България за 1984 г. 

Общата стойност на търговските потоци 
на България с държавите от Субсахарска Аф-
рика за 2013 г. възлиза на 508 млн. Евро,1 ко-
ето е около 42% от тази с целия континент. 
Общото нарастване на стойността на търговс-
ките потоци за периода 2003-2013 е над 10 
пъти, което е 3 пъти повече от ръста на тър-
говия на България с държави извън ЕС (2.97 
пъти). Тези данни показват по доста катего-
ричен начин повишаващото се значение на 
региона като външнотърговски партньор на 
България. Въпреки това търговията с държа-
вите от Субсахарска Африка заема едва 1% от 
общите и 2.6% от извънобщностните търгов-
ски потоци на страната. Преобладава износът 
– и като дял (4% от търговията с държави из-
вън ЕС), и като стойност (359 млн. евро), а 
вносът е над 2 пъти по-малко (149 млн. евро, 
1,4% от извънобщностната търговия).  

Търговията със страните от Субсахарска 
Африка през 2013 г. е доминирана от другите 
суровини (42%) и горивата (25%), които зае-
мат и водещо място в износа на България (съ-
ответно 40 и 36%, 143 и 129 млн. евро). Оста-
налите групи стоки с по-сериозно присъствие 
в износа са машини, оборудване и превозни 
средства (11%, 38 млн. евро) и другите прера-
ботени продукти (8%, 27 млн. евро). И при 
вноса водещи са другите суровини (46%, 68 
млн. евро), другите преработени продукти 
(32%, 47 млн. евро) и храните (11%, 16 млн. 
евро). И тук за 2013 г. салдото на България е 
положително във всички стокови групи с изк-
лючение на другите преработени продукти (-
20 млн. евро), напитките и тютюна (-13 млн. 
евро) и храните (-8.5 млн. евро).  

                                                           
1
 Всички данни са от Eurostat. 

Основни търговски партньори на България 
сред държавите от Субсахарска Африка през 
2013 г. са Република Южна Африка (37%, 186 
млн. евро), Намибия (27%, 137 млн. евро) и 
Танзания (11%, 57 млн. евро). Сред другите 
държави с по-сериозно присъствие (с дял от 
2-5% от търговията с африканските страни от 
АКТБ) във външната търговия на България 
през 2013 г. са Мозамбик, Нигерия, Гана, 
Зимбабве, Етиопия, Габон и Уганда. При вно-
са лидер е Танзания (35%), следвана от РЮА 
(26%) и Мозамбик (17%), докато износът е 
доминиран от РЮА (41%) и Намибия (38%).2 

В момента взаимните контакти между 
България и държавите в Африка на юг от Са-
хара в търговско-икономическата сфера се 
конкретизират предимно в проучване на па-
зарните възможности, обмен на икономическа 
информация, делови и бизнес-посещения на 
представители на български и африкански 
фирми, провеждане на двустранни бизнес-

форуми и т.н. Тези изолирани инициативи 
обаче не са достатъчни за реализиране на ог-
ромния потенциал за развитие на търговските 
и икономическите отношения между Бълга-
рия и тези държави, особено от гледна точка 
на възможностите за българския бизнес. 

 

Обща характеристика на респондентите 
В рамките на проект „Повишаване качест-

вото на образованието и на научните изслед-
вания в областта на бизнес–инженерството за 
изграждане на икономика, основана на знани-
ето (иновациите) и финансите” през 2015 г. 
беше проведено национално представително 
проучване на българския бизнес, в което взе-
мат участие 1000 фирми. Проучването се ба-
зира на случайна извадка, стратифицирана по 
регион (област), основна дейност и размер на 
фирмите. В тази част на доклада ще бъде 
представена тяхната структура от гледна точ-
ка на осъществяването на външнотърговска 
дейност, реалната търговия и интереса към 
пазари и партньори от Субсахарска Африка. 

Едва 51.6% от българските фирми осъщес-
твяват някаква форма на външнотърговска 
дейност. Този извод е направен въз основа на 
засичането на отговорите на два въпроса – 

„Използвате ли вносни стоки и/или услуги за 
осъществяване на основната си дейност...?“ и 

                                                           
2
 За подробен анализ на динамиката, стоковата и 

географската структура на външнотърговските 
отношения на България с държавите от Субсахар-
ска Африка, виж Маринов, 2015, глава 5.   
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„Изнасяте ли български стоки и/или услуги в 
чужбина (вкл. и в други страни от ЕС)?“. 

За съжаление обаче, фирмите използващи 
вносни услуги значително надвишават тези, 
изнасящи продукти в чужбина – 48% от рес-
пондентите отговарят по един или друг начин 
положително на първия въпрос, докато делът 
на положителните отговори на втория въпрос 
е едва 16.4% (виж Фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1. Външнотърговска дейност на бъл-

гарските фирми (брой) 
 

Разликата идва най-вече от търговията са-
мо със стоки, при която фирмите, използващи 
вносни стоки са с 29 процентни пункта пове-
че от тези, осъществяващи износ, докато при 
другите отговори отклоненията са незначи-
телни (в рамките на 2 процентни пункта). 

На въпроса „Сключвали ли сте сделки с 
партньор от Субсахарска Африка в периода 
2003-2014 г.?“ едва 1.9% от българските фир-
ми отговарят положително, като половината 
от тях имат постоянни търговски партньори в 
региона, а останалите са сключвали до 5 
сделки за разглеждания период.  

На въпроса „Проявявате ли интерес към 

пазари и/ или търговски партньори в Субса-
харска Африка?“ положително отговарят 
4.1% от респондентите, а други 11.9% отгова-
рят, че биха проявили интерес, но нямат дос-
татъчно информация. 

От отговорите на тези въпроси става ясно, 
че въпреки че към момента реалните търговс-
ки отношения на българския бизнес с държа-
вите от Субсахарска Африка са много огра-
ничени, значително повече фирми проявяват 
интерес към региона.  

На фигура 2 е представен съотношението 
на фирмите, проявяващи интерес към търго-
вия със Субсахарска Африка спрямо онези, 
осъществяващи външнотърговска дейност.  

Интересен тук е фактът, че и фирмите, кои-
то не осъществяват външнотърговска дейност, 
проявяват интерес към търговия със Субсахар-
ска Африка – 2% от тях заявяват твърдо инте-

рес, а още 8% биха проявили интерес, но не 
разполагат с достатъчно информация. 

 

 
Фиг. 2. Интерес на българските фирми 

към търговия със Субсахарска Африка (%) 

 

Български фирми, осъществяващи и проя-
вяващи интерес към търговия с държавите 

от Субсахарска Африка 
На фигура 3 са представени общите харак-

теристики на фирмите, осъществяващи и про-
явяващи интерес към търговия с държавите 
от Субсахарска Африка.  

От гледна точка на основната дейност, сред 
търгуващите с региона 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%).По отношение на размера доминират 
едрите (47%), следвани от средните (26%), 
микро- (21%) и малките предприятия (5%). 
Според оборота, най-много са онези фирми, 
при които респондентите не знаят или не же-
лаят да споделят информация (48%), следвани 
от тези с оборот, надвишаващ 10 млн. лв. 
(26%), фирмите с оборот от 5 до 10 млн. и от 1 
до 5 млн. лв. (съответно 16% и 11%) а онези с 
оборот под 1 млн. са общо 16%.  

Значителни различия се наблюдават по от-
ношение на структурата на респондентите, 
проявяващи интерес към търговия с държави-
те от Субсахарска Африка. Тук преобладават 
фирми, занимаващи се с търговия (46%), 

промишленост (20%) и „друга дейност“ 
(20%). Разлики има и по отношение на разме-
ра на фирмите, като тук четирите категории 
респонденти са разпределени относително по 
равно. От гледна точка на оборота за 2014 г. 
структурата на респондентите, проявяващи 
интерес, е относително близка до тази на тър-
гуващите, като единствената по-сериозна раз-
лика е значително по-големия дял на фирмите 
с оборот до 100 хил. лв. (20%) за сметка на 
онези с оборот над 10 млн. лв. (14%).  
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Фиг. 3. Структура на фирмите, осъществяващи и проявяващи интерес към търговия с дър-
жавите от Субсахарска Африка (%) 

 

Фирмите, които биха проявили интерес, но 
нямат достатъчно информация са относително 
най-диверсифицирани по отношение на дей-
ността си, като най-много са тези, занимаващи 
се с търговия (31%), промишленост (20%) и 
„друга дейност“ (24%). Тук преобладават 
средните (38%), следвани от микро- (29%) и 
малките предприятия (19%), а с най-малък дял 
са едрите (14%). От гледна точка на оборота, 
най-много са фирмите с малък оборот (общо 
47% до 1 млн. лв., от които близо 2/3 – до 100 
хил. лв.), отново за сметка най-вече на онези с 
оборот над 10 млн. лв. (15%). 

От проучването на характеристиките на 
респондентите се вижда, че са налице същес-
твени разлики между фирмите, които осъщес-
твяват търговия с държавите, и онези, които 

са заинтересовани от такава. Най-сериозни 
разлики се наблюдават по отношение на раз-
мера на фирмите – при реално търгуващите 
преобладават едрите фирми с висок оборот, 
докато при заинтересованите по-дребните 
фирми заемат значително по-сериозен дял.  

Във връзка с възможностите за насърчава-
не на икономическия растеж, свързани с из-
носа на пазари извън ЕС, на фигура 4 са е 
представено разпределението на търгуващите 
и заинтересованите фирми според вида на 
външнотърговската им дейност. При интерп-
ретирането на данните следва да се има пред-
вид вече отбелязаната голяма разлика между 
броя на фирмите, осъществяващи износ и те-
зи, използващи вносна продукция. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Външнотърговска дейност на фирмите, търгуващи и проявяващи интерес към Суб-
сахарска Африка (%) 

При отговора на въпроса „Използвате ли 
вносни стоки и/или услуги за осъществяване 
на основната си дейност...?“, сред търгуващите 
със Субсахарска Африка преобладават такива, 
които използват стоки – „стоки и услуги“ 
(42%), „стоки“ (26%). Това са и двете групи 
респонденти, които проявяват най-голям зая-
вен интерес към пазари и партньори от регио-

на (съответно 34% и 22%). При фирмите, кои-
то биха проявили интерес, но нямат достатъч-
но информация, по отношение на вноса се от-
крояват тези, които засега не осъществяват 
външнотърговска дейност (41%) и използва-
щите вносни стоки (39%). Следва да се отбе-
лежи и относително високият дял на фирмите, 
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работещи на ишлеме, които осъществяват внос 
от Субсахарска Африка (16%). 

От друга страна, при отговора на въпроса 
„Изнасяте ли български стоки и/или услуги в 
чужбина?“, търговията със стоки и услуги е от-
носително равномерно разпределена между 
фирмите, търгуващи с региона, а делът на рабо-
тещите на ишлеме е значително по-нисък от 
този при вноса. Тук обаче се наблюдава много 
висок дял на фирмите, които не осъществяват 
външнотърговска дейност, но проявяват или 
биха проявили интерес при наличието на повече 
информация към пазари и партньори от Африка 
(съответно 62% и 60% от съответната група).  

Силният интерес към износа в Субсахарс-
ка Африка, особено от страна на фирмите, 
които не осъществяват външнотърговска дей-
ност, отново показва огромния потенциал на 
търговията с региона.  

И при двата въпроса обаче има респонден-
ти, които твърдят, че не осъществяват външ-
нотърговска дейност, а са отговорили положи-

телно на въпроса дали търгуват с партньори от 
Африка (11% при вноса и 26% при износа).  

 

Причини за загуба на пазарите в Африка 
При определяне на бъдещата политика на 

България по отношение на региона, наред с 
реалните търговски връзки и заявения инте-
рес на българските фирми, следва да се отче-
те и мнението им по отношение на причини-
те, довели до загубата на традиционните по-
зиции на страната в този регион. На фигура 5 
са представени отговорите на респондентите 
в това отношение (всеки респондент е посо-
чил до 3 отговора).  

Отговорите са групирани по групи рес-
понденти – всички фирми; осъществяващи 
външнотърговска дейност; изнасящи в чуж-
бина; реално търгуващи с партньори от Суб-
сахарска Африка; проявяващи интерес към 
региона; фирми, които биха проявили интерес 
при наличието на повече информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Причини за загуба на пазарите в Африка (%) 

При всички групи липсата на информация 
относно африканските пазари е водещата при-
чина за загуба на традиционните пазари на 
България в Африка с около 40%, като (очаква-
но) делът е малко по-нисък (30%) при търгу-
ващите 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. 

Друг често срещан при всички групи рес-
понденти отговор е политическата и икономи-
ческата нестабилност в държавите в Африка. 
Най-голям е делът на отговорилите по този 
начин сред фирмите, проявяващи интерес към 
Субсахарска Африка (34%), като единствената 
група, при която този отговор е посочен от по-

малко от 20% от респондентите, са онези, кои-
то нямат достатъчно информация (9%).   

По-нисък е делът на отговорите, свързани с 
последиците от членството на България в ЕС 

(ограниченията пред търговската политика на 
страната, наложени от членството и отварянето 
на европейските пазари), като при всички групи 
респонденти, взети заедно, тези отговори зае-
мат около 30%, с изключение на проявяващите 
интерес към Субсахарска Африка (17%). След-
ва да се отбележи обаче, че ако при другите 
групи респонденти двата отговора са разпреде-
лени относително по равно (с лек превес на 
първия), при реално търгуващите с региона и 
проявяващите интерес фирми съотношението 
на отговорите е 5 към 1, т.е. тези фирми смятат, 
че ограниченията, наложени от членството в ЕС 
играят сериозна роля за отслабеното присъст-
вие на България в Субсахарска Африка. 

Сред посочените в свободен текст други 
причини са неправилна външна политика 

(0.7% от всички респонденти), икономическа 
нестабилност на държавата, липса на иконо-
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мически интереси, дългосрочни програми с 
други държави, не съществува пазар с Африка. 

 

Заключение 
 

Направеният анализ на динамиката на вън-
шната търговия на България с държавите от 
Субсахарска Африка ясно показва нарастващо-
то значение на тези страни във външнотърговс-
ките отношения на страната – стойността на 
търговията с тях се повишава над 3 пъти по-

бързо от тази на общите търговски потоци на 
България извън ЕС. Търговията с тези държави 
открива пред България има сериозен потенциал 
и от гледна точка на увеличаващото се силно 
положително салдо на търговията с тях. 

Изводът, който се налага от подробното 
разглеждане на стоковата структура на търго-
вията на България с основните търговски пар-
тньори от Африка, включени в преговорите за 
сключване на СИП, е, че за съжаление с мал-
ки изключения тя е слабо диверсифицирана. 
Внасят се ограничено количество продукти, 
почти само суровини, а за съжаление износът 
също е съставен предимно от суровини. 

От направеното емпирично проучване на 
нагласите на българския бизнес става ясно, че 
въпреки че към момента реалните търговски 
отношения на българския бизнес с държавите 
от Субсахарска Африка са много ограничени, 
значително повече фирми проявяват интерес 
към региона. 

Самите фирми свързват загубата на пози-
циите на България в континента с последиците 
от членството на страната в ЕС, нестабилност-
та на региона, но най-вече с липсата на доста-
тъчно информация. Този недостатък би могъл 
да бъде преодоля сравнително лесно (и евти-
но) при провеждането на правилна политика 
от страна както на българската държава, така и 
на заинтересованите от търговия с български 
фирми държави от Субсахарска Африка.   

От проучването на характеристиките на 
респондентите се вижда, че са налице същес-
твени разлики между фирмите, които осъщес-
твяват търговия с държавите, и онези, които 
са заинтересовани от такава. Най-сериозни 
разлики се наблюдават по отношение на раз-
мера на фирмите – при реално търгуващите 
преобладават едрите фирми с висок оборот, 
докато при заинтересованите по-дребните 
фирми заемат значително по-сериозен дял. 

При разглеждането на външнотърговската 
дейност на фирмите, търгуващи и проявява-
щи интерес към пазари и партньори от Суб-

сахарска Африка ясно се откроява силния ин-
терес на фирмите по отношение на възмож-
ностите за износ в региона от страна на фир-
ми, които към момента не осъществяват ни-
каква външнотърговска дейност.  

Това, заедно с бързия темп на нарастване на 
външнотърговските потоци с региона, поло-
жителното салдо и възможността за разширя-
ване на износа от страна на голяма част от 
фирмите, без да увеличават производствените 
си мощности, прави търговията с държавите от 
Субсахарска Африка както привлекателна за 
българските фирми, така и даваща възможност 
за насърчаване на растежа и стабилността на 
икономиката в средносрочна перспектива.   
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