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Резюме: През последните две десетилетия се наблюдава забеле-
жително увеличение на регионалните банкови операции по целия афри-
кански континент, което се дължи на подобряването на макроиконо-
мическите показатели и икономическия растеж. В резултат на това афри-
канските банки увеличиха своите географски операции, за да се очертаят 
като регионални групи, притежаващи значителен пазарен дял в срав-
нение с превъзхождащите ги в исторически план конкуренти. Въпреки 
това все още няма достатъчно публикации относно пан-африканската 
банкова индустрия, която да обяснят по-добре това явление, а това от 
своя страна не позволява да се състави една по-обща и всеобхватна пред-
става на всички ключови елементи, влияещи върху този забележителен 
ръст. Статията представя изследване, чиято цел е да обобщи всички 
съществуващи академични изследвания и да очертае ключовите възмож-
ности, от които са се възползвали регионалните банки, както и стоящите 
пред тях предизвикателства за успешно управление на трансграничните 
им банкови операции в региона.  
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Въведение 
 

рез последните две десетилетия африканските фирми като цяло, 
както и африканските банки в частност, увеличиха международ-
ните си дейности по много забележителен и съществен начин. В 

резултат на този забележителен ръст и въпреки доминацията на запада в 
много публични сфери и икономически сектори по исторически и коло-
ниални причини, африканските фирми се очертават като значими кон-
куренти на своите вътрешни и регионални пазари. 

Интензивното развитие на трансграничното банкиране в Африка 
може да се отдаде на много фактори като клиентоцентричния подход, 
подобряването на макроикономическата среда в региона и промените, 
причинени от финансовата криза от 2007 г.  

От една страна, трансграничното банкиране в Африка предостави 
на регионалните банки нови възможности, произтичащи от факторите на 
привличане и отблъскване както в страната на произход, така и в прие-
мащата страна. Първоначално повечето от тези банки последваха своите 
клиенти, които започнаха да разпространяват операциите си в целия 
регион благодарение на подобряващата се икономическа интеграция. То-
ва доведе до появата на много пан-африкански банки, които за кратко 
време се доказаха като сериозни участници на пазара поради по-добрите 
си познания, опит в родните страни и културна близост с приемащите 
страни. Поради това регионалните африкански банки се възползваха от 
възможностите да навлязат на нови пазари, да усвоят нови знания, да  
натрупат полезен опит и да диверсифицират както географското си при-
съствие, така и предлаганите услуги.  

От друга страна, при създаването си регионалните банки в Африка 
трябваше да се изправят пред международни гиганти, главно френски и 
британски банки, както и пред други глобални конкуренти, които работят 
в региона от около един век. Тази конкуренция представлява значително 
сериозно предизвикателство за пан-африканските банки, които трябва да 
изпреварят тези исторически доминиращи конкуренти. Освен това труд-
ностите, създавани от регулаторни и институционални системи, също 
представляват значително предизвикателство за тези банки, което ги зат-
руднява да увеличават планомерно своите регионални операции. 

Статията е структурирана в три основни части. В първата част 
очертаваме някои ключови елементи от литературата за трансграничното 
банкиране в Африка, които допринасят за по-добро разбиране на афри-
канския контекст и различните исторически и икономически елементи, 
които го оформят такъв, какъвто е днес. Във втората част идентифи-
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цираме видовете възможности, които предлага трансграничното банки-
ране в широк общ контекст и обсъждаме възможностите пред банките в 
африканския контекст. И накрая определяме основните предизвикател-
ства, очертани в проучените научни изследвания, с които пан-африкан-
ските банки се справят при регионалната си експанзия на континента.  

 
 
1. Трансграничното банкиране в Африка 

 
1.1. Възходът на пан-африканските банки 
 
През последното десетилетие Африка премина през „период на 

възход“, в който регионът отбеляза забележителен икономически растеж. 
Едновременно с това много африкански фирми увеличиха своите транс-
гранични дейности на регионално и на международно ниво (Ibeh, 2015). 
(Ibeh, 2015). В резултат на това африкански фирми от различни ключови 
сектори в региона се превърнаха в сериозно предизвикателство за своите 
конкуренти  както на национално, така и на регионално ниво.  

Във финансовия сектор и особено в сектора на банковите услуги 
бяха създадени много регионални банки, които се превърнаха във 
водещи финансови институции в различни страни. Примери за такива 
институции са двете марокански групи BMCE Bank of Africa и Attijari 
Wafa Bank, първоначално регистрираната в Кения Equity Bank и други. 
Тези финансови институции, които успяха да оставят своя регионален 
отпечатък на континента, са известни като пан-африкански банки (сък-
ратено ПАБ). С други думи, една ПАБ може да се определи като „голяма 
конгломератна финансова институция от африкански произход със 
значително присъствие на африканския континент чрез своите клонове.“ 
(Osemwegie-Ero, 2019). В Таблица 1 са представени десетте най-развити 
пан-африкански банки с трансгранична дейност в Африкаthe към 2014 г.: 
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Таблица 1 
Най-големи банки с трансгранична дейност в Африка ("Making 

Cross-border banking works for Africa", 2014) 

Име Седалище 
Страна на 

мажоритарна 
собственост 

Брой държави 
в Африка, в 

които оперира 
Ecobank Того ЮАР 32 

United Bank for 
Africa Нигерия Нигерия 19 

Standard Bank Group ЮАР  ЮАР 18 
Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur Мароко Мароко 18 

Banque Sahélo- 
Saharienne pour 

l’Investissement et le 
Commerce 

Либия Либия 14 

Attijariwafa Bank Мароко Мароко 12 
Banque Centrale 

Populaire du Maroc Мароко Мароко 11 

Barclays Africa 
Group ЮАР Великобритания 10 

Access Bank Нигерия Нигерия 9 
Guaranty Trust Bank 

Ltd. Нигерия Нигерия 9 

 
1.1. Чуждестранни банки в региона 
Според Claessens и Van Horen, броят на чуждестранните банки в 

БИСА1 и Субсахарска Африка се е увеличил от 132 приз 1995 г. до 238 
през 2009 г. (Claessens & Van Horen, 2014).  

 

 
Фигура 1. Брой на чуждестранните банки в Африка, 1995-2009 

(източник: Claessens and van Horen (2014) Bank Ownership Database) 
                                           

1 БИСА – Африкански държави в Близкия Изток и Северна Африка (от англ. 
MENA - Middle East and North Africa) Бел. пр. 
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Тези ПАБ работят в региона заедно с два типа чуждестранни 
банки. Първо, с банки от развитите страни. По исторически и иконо-
мически причини европейските банки са концентрирани в различни 
части на Африка. Второ, това са банки от развиващи се страни като 
Китай, Индия и т.н., които имат ясно изразен интерес към африканския 
банков сектор и увеличават операциите си в целия континент (Zins & 
Weill, 2018). 

В Таблица 2 са представени петте най-големи международни 
трансгранични банки, опериращи в Африка Към 2014 г. 
 
Таблица 2 

Водещи международни банки в Африка (източник: "Making cross-
border banking works for africa",2014) 

Име Седалище 
Страна на 

мажоритарна 
собственост 

Брой държави 
в Африка, в 

които оперира 
Société 
générale Франция Франция 17 

Citigroup САЩ САЩ 15 
Standard 
Chartered Великобритания Великобритания 14 

BNP Paribas Франция Франция 13 
Bank of Baroda Индия Индия 9 

 
Ръстът на ПАБ в региона се дължи отчасти на намаляването на 

африканските експозиции на много европейски банки. От историческа 
гледна точка е известно, че поради колониалните връзки европейските (и 
по-точно френски, британски и португалски) банки държаха значителен 
пазарен дял от финансовия сектор в Африка. След финансовата криза от 
2007 г. много европейски банки решиха да прекратят дейността си в 
определени региони в чужбина. Това даде възможност на африканските 
банки да увеличат присъствието си на континента или чрез придобиване 
на клонове на гореспоменатите европейски банки, които са решили да 
прекратят дейността си в Африка, или чрез създаване на клонове и 
дъщерни дружества като форма на инвестиции на зелено.  

Ключова роля за разрастването на транснационалните дейности 
на пан-африканските банки изиграха и други фактори на привличане и 
отблъскване. На първо място, фазата на либерализация, през която 
континентът премина в края на 80-те години, насърчи и улесни процеса 
за банките с африкански произход. Друг ключов фактор е 
икономическата интеграция, благоприятстваща подобни операции, и 
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направените подобрения по отношение на регулациите и институцио-
налните реформи. И накрая, тъй като клиентите от държавата на регист-
рация на тези банки започнаха все по-масово да се разселва по целия 
континент, за банките стана привлекателно да следват тези клиенти, тъй 
като за тях това е по-полезно, отколкото да ги загубят в полза на кон-
курентни банки в приемащите страни.  

В днешно време, тъй като ПАБ продължават да развиват своите 
дейности в различни части на континента, африканският финансов сек-
тор продължава да предлага много възможности за развитието, диверси-
фикацията, добиването на опит  и достъпа на тези банки до нови пазари. 
В същото време тези банки са изправени пред различни видове предизви-
кателства, като това да издържат на традиционните си конкуренти с 
дългогодишен опит, да се адаптират към регулаторния и институцио-
нален контекст на приемащите страни и т.н.   

 
 

2. Трансгранични възможности за пан-африканските банки 
 
2.1.Основни въпроси в съществуващата литература  
 
Разширяването на трансграничното банкиране е мотивирано от 

много фактори, от които преследването на бизнес възможности в чуж-
бина е доминиращ. За да разбере тази мотивация по-добре, е важно да се 
разграничат факторите на привличане и отблъскване. Решението на даде-
на банка да разшири дейността си отвъд границите на своята държава се 
дължи на обстоятелства, свързани със страната на първоначална регист-
рация, които са познати като фактори на отблъскване. Обратно, факто-
рите на привличане включват потенциални възможности в приемащите 
страни, които допринасят за привлекателността им като нови пазари. 
(Fuchs, Witte, Beck, & Singer, 2014).  

Освен това, всеки пазар е специфичен и банковите структури 
обикновено са специално адаптирани към институциите и специфичните 
характеристики на дадения регион и държава (Sist, 2018). Според автора 
използването на трансгранични възможности (особено на нововъз-
никващи пазари) все още е недостатъчно проучено в литературата.  

Също така е полезно се познава по-детайлно и средата в държа-
вата на първоначална регистрация. Следователно географската близост 
помага на трансгранично опериращите банки от един и същи регион да 
се възползват от местните предимства, от които чуждестранните банки 
не успяват да се възползват в същата степен (Léon & Zins, 2020). Това 
помага на регионалните трансгранични банки да развият по-добри 
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познания и опит, което им позволява достъп до повече възможности в 
приемащите страни в сравнение с техните чуждестранни конкуренти.  
 

2.1.1. Трансграничното банкиране като възможност за 
диверсификация 
Маркес и к-в насочват научните си изследвания към нововъз-

никващите банки и най-вече към това какви стратегии за интернацио-
нализация представляват възможности и предизвикателства. Сравня-
вайки стратегиите за интернационализация, следвани от две различни 
нововъзникващи банки от Китай и Бразилия при навлизането в сектора 
на швейцарското частно банкиране, авторите проучват защо този специ-
фичен тип банки създават нов клон или придобиват съществуваща банка. 
Нововъзникващите банки се ръководят или от възможността да увеличат 
управляваните от тях активи или от възможността за диверсификация на 
клиентите си (Marques, Lupina-wegener, & Schneider, 2017). 

2.1.2. Трансграничното банкиране като възможност за 
достъп до нови пазари 
Нововъзникващите банки създават нов клон или придобиват 

съществуваща банка като възможност за достъп до по-нови и разнообраз-
ни продукти (Marques et al., 2017). 

От друга страна, влиянието на следването на местни клиенти се 
оказва доста слабо (Williams, 2002). Въпреки това, емпирични изслед-
вания установяват, че тази така наречена отбранителна експанзия пред-
ставлява възможност за банките да запазят съществуващата си клиентска 
база чрез създаване на дъщерни дружества в чужбина. В същото време 
банките могат да навлязат на нови пазари, за да увеличат своя пазарен 
дял и рентабилност. 

При навлизане на приемащия пазар чрез сливания и придоби-
вания, придобиването на съществуваща банка на приемащия пазар гаран-
тира незабавен достъп до депозитите на новия пазар от нейната централа 
(Shapiro, 2008),  което позволява на банката да получи достъп до местната 
клиентска база.(He, Boateng, & Ring, 2019) 

2.1.3. Трансграничното банкиране като възможност за учене 
Банките започват операции в чужбина, за да разширят пазарните 

си познания, както и да подобрят своят имидж и присъствие. Разширя-
ването на операциите в чужбина може да представлява добра възможност 
за подобряване на разпознаваемостта на тяхната марка. Следователно 
банките, особено новосъздадените, които желаят да получат ноу-хау, 
трябва да могат да приемат различни стратегии за интернационализация 
(Marques et al., 2017). 

Присъствието на чуждестранни пазари чрез клонове предоставя на 
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банките изгодна възможност не само да научат повече за бизнес средата 
в приемащата страна, но и да подобрят своя опит в чужбина и да се 
запознаят с възможностите за развиване на своя бизнес непосредствено 
(Boehe, Dirk Michael; Cunha, 2008). 
 

2.2. Възможности за трансгранично банкиране в Африка 
Трансграничната експанзия на пан-африканските банки през 

последните няколко години, може да се обясни с различни фактори на 
привличане и отблъскване както в страната на първоначална регистра-
ция, така и в приемащите страни.  

Политическата и макроикономическата стабилност в много афри-
кански страни се подобриха значително, което доведе до усилване на 
търговските връзки межди африканските държави и забележителната им 
икономическа интеграция. Следователно африканските фирми, осъзна-
вайки съществуването на възможности в чужбина, използваха връзките 
си, за да навлязат на нови пазари в региона (Kabongo & Okpara, 2019).  

Следвайки своите клиенти, ПАБ навлизат на нови пазари в чуж-
бина, което едновременно им позволява да се възползват от възмож-
ностите за диверсификация на пазари с многобройно население без 
достъп до банкови услуги (Mecagni, Marchettini & Maino, 2015). 

Зинс и Уейл изследват ефективността на ПАБ в сравнение с 
чуждестранните и местните банки в Африка и установяват, че те пред-
ставляват най-ефективните банки на африканския пазар. Според авто-
рите това откритие може да се обясни с многото предимства, от които се 
възползват ПАБ в сравнение с техните Конкурентни в тази област.  На 
първо място, ПАБ притежават по-добра експертиза в резултат от по-
големия си опит и се възползват от това си предимство в сравнение с 
местните банки. Второ, тъй като ПАБ познават по-добре местната среда 
поради институционално сходство с приемащите страни и са по-близо от 
гледна точка на географско разстояние, те се възползват от това си пре-
димство в сравнение с чуждестранните банки (Zins & Weill, 2018).  

Много добър пример за ефекта от притежаването на конкурентно 
предимство на вътрешния пазар е южноафриканският гигант Standard 
Bank. Тази пан-африканска банка, която има представителства в много 
страни в региона (като Кения, Гана, Танзания и др.), проведе марке-
тингова кампания под мотото „Те я наричат Африка, ние я наричаме 
дом“. Това имплицитно демонстрира предимствата, които тази банка има 
пред своите чуждестранни конкуренти, тъй като познанията ѝ за вът-
решния пазар са по-задълбочени и по-добри по отношение на културата, 
институциите, регулациите и т.н. (Pelletier, 2014) . 

Технологичният напредък в Африка представлява и възможност за 
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ПАБ да разширяват своята дейност отвъд националните граници. Мобил-
ното банкиране увеличи достъпа до финансиране и насърчи предприе-
мачеството сред африканското население. Банките се възползват от 
подобни възможности, подобряват резултатите си и повишават мотива-
цията си да продължат регионалната си трансгранична експанзия. Следо-
вателно, тъй като светът става все по-дигитализиран, ПАБ трябва да се 
адаптират към мобилното банкиране, за да спечелят пазарен дял и да се 
възползват от мобилните технологии.  

Банковите услуги на африканските пазари все още не са 
достатъчно развити, степента на навлизане на банките е ниска и голяма 
част от населението няма достъп до банкови услуги. Въпреки че това 
може да се разглежда като предизвикателство по отношение на 
насърчаването на лицата да притежават банкови сметки, то представлява 
изключително привлекателна възможност за ПАБ, които биха могли да 
разширят предлагането на финансови услуги в региона и да завладеят по-
големи пазарни дялове. Като цяло африканските банкови пазари 
предлагат възможности за развитие на ПАБ (Mlachila, Dykes, Zajc & 
Aithnard, 2013). 
 
 

3. Трансгранични предизвикателства пред африканските 
банки 
 
Навлизането на чужди пазари със сигурност предоставя много 

възможности, но и много предизвикателства. Хи установява, че основ-
ните предизвикателства в процеса на международно разширяване, са в 
пет направления: управленски предизвикателства, културни различия, 
трудности, свързани с локализацията, липса на международен опит и 
умения и институционални и регулаторни ограничения.  

С възникването си през последните 30 години, ПАБ бяха изпра-
вени пред международни гиганти и трябваше да се конкурират с френски 
и британски банки и други глобални конкуренти, които съществуват 
осъществяват своята дейност в региона от около век. Тази конкуренция 
представлява сериозно предизвикателство за ПАБ, които трябва да 
изпреварят исторически доминиращите банки (Boso et al., 2019). 

В рамките на развитието на африканския финансов сектор транс-
граничното разширяване на банките се сблъсква с регулаторни структури 
на различни нива по целия континент. Следователно съществуват пре-
дизвикателства по отношение на прилагането на ефективен регулаторен 
надзор и поддържането на стабилността на сектора  (Ngwu, Ogbechie, & 
Ojah, 2019). 
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3.1. Постигане на по-добри резултати от тези на глобалните 
конкуренти в региона 

3.1.1. Исторически преглед 
Създаването на европейски банки в Африка датира от края на 1800 

г. и тази европеизация на банковия сектор в Африка е съпроводена с 
бързо разрастване, особено на френските, британските и португалските 
банки. Основната цел на това присъствие в африканския континент беше 
да се подкрепи колониалната експортна търговия, както и преселниците 
от гореспоменатите страни.  

Африканският континент преминава през фаза на национали-
зация, която започва през 50-те и 60-те години на миналия век и при която 
повечето африкански нации стават по-независими. Това позволи на тези 
държави да започнат да поемат контрола върху някои чуждестранни 
банки и да създават публични банки. 

С нарастване на конкурентоспособността на африканските иконо-
мики повечето чуждестранни банки загубиха господството си, докато 
африканските държави предприеха редица реформи чрез предоставяне 
на повече лицензи на частни организации и приватизация на държавни 
банки. Въпреки това чуждестранните банки продължиха дейността си в 
периода на либерализация и приватизация в Африка през 80-те и 90-те 
години. В резултат на тази бърза либерализация секторът стана прена-
селен и лошо управляван. Това накара регулаторите да наложат строги 
мерки, с които да осигурят своя контрол и да поддържат стабилността на 
африканския банков сектор. Следователно те рязко повишиха капита-
ловите изисквания за банките. Тази мярка увеличи броя на сделките за 
сливане и придобиване, сключени от африканските организации. Пона-
стоящем африканските банки вече се считат за нововъзникващи съпер-
ници на своите чуждестранни колеги в тази област и много пан-афри-
кански групи се превърнаха в самостоятелни играчи (Adeleye et al., 2018). 

Със засилването на глобализацията африканският континент ста-
на интересна дестинация за чуждестранните инвеститори, което доведе 
до засилване на операциите на африканския континент на различни бан-
кови участници от различни части на света, като например САЩ, Китай 
и Индия.   

 
3.1.2. Конкуренцията между африканските и чуждестранните 

банки 
През последните две десетилетия бързо развиващите се ПАБ се 

позиционираха достатъчно добре, за да станат основни играчи на кон-
курентния пазар в Африка. Въпреки това, предизвикателствата, пред 
които са изправени играчите в по-големите икономики, се различават от 
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тези, пред които са изправени банките в по-малките икономики. 
В по-големите икономики, а именно в Кения, Нигерия, Мароко и 

Южна Африка, ПАБ увеличават своето господство над пазарите, на 
които оперират (Adeleye et al., 2018). Това може да се обясни с пан-афри-
канската експанзия, осъществявана едновременно с постепенното изтег-
ляне на исторически доминиращите европейски банки от региона. 
Всъщност, регионът беше напуснат от няколко европейски банки, които 
оставиха водещите позиции на африкански организации, особено на 
големи групи като AttijariWafa Bank, които бърза осъзнаха предоста-
вящата им се възможност и сключиха договори за франчайзинг с Barclays 
и Credit Agricole (Léon, 2016). 

Що се отнася до по-малките пазари на африканския континент, 
чуждестранните банки продължават да поддържат своите конкурентни 
предимства. От друга страна, ПАБ се разширяват чрез придобиване на 
местни франчайзи, което би им позволило да станат маргинални играчи. 
Леон (2016) твърди, че в бъдеще банките, доминиращи в Западна Афри-
ка, а именно френските банки, вероятно ще полагат значителни усилия 
да защитят пазарния си дял. 

Може да обобщим, че ПАБ успяха да станат основни играчи в 
своите региони чрез трансгранични операции. Според литературата тези 
банки са развили силно конкурентно предимство през годините в 
различни банкови сегменти като търговия на дребно и др. Така тези 
банки, въпреки че повечето от тях са нови и малки, имат потенциала да 
се конкурират успешно с чуждестранните си колеги, които нямат тези 
проблеми (Ngwu, Adeleye, & Ogbechie, 2015). Следователно ПАБ ще 
трябва да продължат да укрепват позициите на своите вътрешни пазари, 
като същевременно работят върху своите дългосрочни стратегии, като 
вземат предвид различни културни бариери (Bughin et al., 2016). 

 
3.2. Необходимостта от централизиран и обединен 
регулаторен надзор 
 
Липсата на официален и обединен регулаторен надзор на банките 

в определени региони на континента, ограничената наличност на финан-
сови данни в много страни и ограниченият обмен на данни между над-
зорните органи затрудняват контрола на трансграничната експозиция на 
ПАБ към рискове в случай на потенциални кризи.  

Понастоящем в Африка липсва централизиран регулаторен орган, 
който да гарантира плавността на трансграничните операции в целия 
континент. Например в региона на Западна Африка, Западноафрикан-
ският паричен съюз (WAMU) има две функции. На национално ниво 
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органът отговаря за банковото лицензиране и преобразуване, а на 
регионално ниво осъществява банков надзор. Това сложно подреждане 
на отговорностите може да доведе до конфликт на интереси по отноше-
ние на съгласуването на националните и регионалните интереси. 

Ngwu (2019) изтъква много фактори, които обясняват необхо-
димостта от централизиран регулаторен орган в Африка на юг от Сахара, 
които да гарантира устойчивостта на трансграничното банкиране в 
региона. Наличието на регионален регулаторен орган ще осигури цент-
рализиран, структуриран и хармонизиран подход към лицензирането на 
нови банки в региона; междувременно липсата на такъв орган ще се 
отрази негативно върху операциите на банките в повече от две държави 
и липсата на координиран надзор. Поради това могат да възникнат 
предизвикателства по отношение на регулаторния арбитраж съответно 
на конфликти между родната и приемащата страна.  

Освен това, един централизиран регионален орган, който да отго-
варя за регулирането и надзора на трансграничните операции, би гаран-
тирал плавността на тези операции чрез приемане на единни стандарти 
за финансова отчетност. Този орган също така ще отговаря за споде-
лянето на данни и информация между страната на произход и страната 
домакин. В резултат на това създаването на такъв орган ще допринесе за 
прозрачността между националните органи. 

За да се осигури последователен надзор на регионално ниво, е 
важно да се вземе предвид рискът от банкови фалити съответния регио-
нални стрес във финансовия сектор. Централизираният регулаторен 
орган трябва да контролира такива ситуации и да избягва потенциалното 
им възникване. Освен това, за да се гарантира устойчивост и доверие, е 
необходимо да се защитят депозитите на клиентите. Регионалният 
централизиран орган трябва да въведе в действие схема за застраховане 
на депозитите в случай на фалит на банки (Ngwu et al., 2019). 

Например, според резултатите от изследване на българските 
банки, макроикономическите фактори оказват слабо влияние върху 
техните коефициенти на възвръщаемост (ROA и ROE). По тази причина 
авторите на изследването препоръчват банките в България да прилагат 
политики, които насърчават ефективността на управлението, за да оси-
гурят по-добри финансови резултати и коефициенти на възвръщаемост 
на активите и собствения капитал. (Zahariev, Angelov, & Zarkova, 2022). 
Трябва да се подчертае, че развитието на частния сектор в България и 
нарастващото банково съперничество значително подобриха финансовия 
капацитет на банковата система в страната. Препоръчва се, с цел подоб-
ряване на рисковия профил на банките, да бъдат внимателно разгледани 
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мерки за преструктуриране, консолидация и повишаване на конкуренто-
способността, тъй като те имат значително въздействие върху българския 
банков сектор (Prodanov, Yaprakov, & Zarkova, 2022). 

Като се имат предвид свързаните с банкирането рискове, е напълно 
основателно то да подлежи на стриктна регулация. По-голямата част от 
дейността на банките представляват операции по кредитиране. Следо-
вателно привлеченият капитал е по-скоро основен производствен фактор 
за тяхната дейност, отколкото директен източник на финансиране. 
Трябва да се спомене, че банките се оценява въз основа на редица ключо-
ви променливи. Сред тях, според Хаба (2016), са качеството на кредитния 
портфейл, капитализацията на банката, степента на диверсификация на 
бизнес портфейла, ефективността на банковата организация, размерът на 
кредитния портфейл и общият размер на банката (Habba, 2016). 

Според Международния валутен фонд е необходимо хармонизиране 
на регулациите относно дейността на ПАБ в страната на регистрация и 
приемащите органи чрез засилване на регулаторния надзор. Тъй като 
дейността на ПАБ в региона се разширява бързо, за регулаторните органи 
е изключително важно да прилагат и поддържат консолидиран надзор; 
оттук и спешната необходимост от засилване на трансграничното сътруд-
ничество по този въпрос (Mecagni et al., 2015). 
 
 

Заключение 
 

Статия се основава на задълбочен прочит и анализ на същест-
вуващи изследователски разработки. В резултат на това бяха подчертани 
възможностите, които африканският банков сектор предлага на регио-
налните трансгранични банки. За да обобщим, както беше споменато по-
горе, ПАБ трябва да се възползват от много предимства като по-доброто 
си познаване на африканския пазар и натрупания опит за да се възползват 
от нови възможности и да реализират печалби чрез своите регионални 
трансгранични операции. Освен това банковият сектор в Африка е по-
благоприятен по отношение на стабилността и предлага повече 
перспективи поради напускането на чуждестранни банки. 

Въз основа на този преглед се обсъждат някои особено важни 
предизвикателства, пред които са изправени най-мече ПАБ. Обобщавай-
ки тези предизвикателства се стига до заключението, че ПАБ трябва да 
вземат предвид регулаторните и институционалните различия между 
приемащите и родните страни, когато изготвят своите регионални транс-
гранични стратегии. Освен това тези банки се сблъскват с конкуренти, 
които са в по-благоприятно положение от тях, защото притежават по-
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големи пазарни дялове и присъстват отдавна в африканската банкова 
сфера. 

Въпреки това, африканските банки са все по-склонни да се кон-
курират с чуждестранните си опоненти в различни страни от региона 
(Nyantakyi & Sy, 2015). Това се дължи на продължаващото развитие и 
усъвършенстване на дейностите на ПАБ, като например преминаване от 
системи за ръчно банкиране към цифрови инфраструктури. 

В същото време статията може да не е изчерпателен по отношение 
на всички възможности и предизвикателства, пред които са изправени 
банките с трансгранични операции на африканския континент. Тя под-
чертава най-проучените и валидирани ключови елементи, обсъждани в 
специализираната литература.   

Съществуващите досега научни изследвания по различните теми, 
дискутирани в статията, са със значителен принос към процъфтяващата 
литература за регионалното банкиране в Африка. Не може да се отрече, 
че процъфтяващото пан-африканско трансгранично банкиране представ-
лява интерес за много изследователи, учени и политици да се съсредо-
точат върху такъв интересен феномен. Въпросът обаче все още е недо-
статъчно проучен, тъй като има недостиг на разнообразна и изчерпателна 
литература за африканския банков сектор. 

По този начин, предвид факта, че тази специфична среда е дина-
мична и се разраства с бързи темпове, остават много изследователски 
възможности за по-нататъшно разбиране на нововъзникващите регио-
нални банкови операции в Африка, особено чрез солидни емпирични 
проучвания, както се препоръчва от съществуваща литература, а именно 
Boso et al (2019). 
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