Rynki zagraniczne
Senegal

Polscy przedsiębiorcy chętnie poszukują
nowych rynków zbytu dla swoich towarów
i usług. Najczęściej wybierają rynki bliskie
geograficznie i kulturowo, choć są i takie
firmy, które obierają kurs na Afrykę lub Azję.
Bank Gospodarstwa Krajowego od lat
wspiera polskie firmy w globalizacji.
„Rynki zagraniczne” to cykl raportów,
w których zbieramy najistotniejsze informacje
o gospodarce i otoczeniu biznesowym
w różnych częściach świata. Tym razem
przedstawiamy Senegal.
W 2017 r. polski eksport do Senegalu wyniósł
zaledwie 324 mln zł. Czy ten stabilny
politycznie, ale biedny kraj może stać się
interesującym partnerem handlowym?
Zapraszam do zapoznania się
z raportem.

Mateusz Walewski,
Główny Ekonomista
Bank Gospodarstwa Krajowego

Raport ekonomiczny
październik 2018
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Pozostałe 40 miejsc przypadło posłom
z 13 innych partii, z których najwięcej
otrzymała koalicja Manko Wattu
Sénégal (19 miejsc), skupiona wokół
liberalno-centrowej Demokratycznej
Partii Senegalu (Parti Démocratique
Sénégalais) byłego prezydenta
Abdoulaye Wade oraz koalicja Manko
Taxawu Sénégal (7 miejsc).

Jedna z najbardziej stabilnych
demokracji w Afryce
Senegal jest republiką prezydencką, w której
obowiązuje system wielopartyjny. Prezydent
jest wybierany w wyborach powszechnych
na 7-letnią kadencję. Od 2012 r. urząd ten
sprawuje Macky Sall z liberalno-centrowej
partii APR (Alliance pour la République).
Kolejne wybory prezydenckie odbędą się na
początku 2019 r. (wstępny, niepotwierdzony
termin to 28 lutego). W kompetencjach
prezydenta leży m.in. powoływanie premiera
(obecnie jest nim bezpartyjny Mohammed
Dionne), członków sądu najwyższego i
trybunału konstytucyjnego, a także władz
lokalnych (prezydentów regionów).
Władzę ustawodawczą pełni jednoizbowe
Zgromadzenie Narodowe (senat funkcjonował
w latach 1999-2001 i 2007-2012), w którym
zasiada 165 parlamentarzystów. Kadencja
parlamentu trwa 5 lat. Ostatnie wybory
odbyły się w lipcu 2017 r. Wygrała je koalicja
Benno Bokk Yakaar („Zjednoczeni
w Nadziei”), skupiona wokół APR1, która
zdobyła 49,47 proc. głosów i 125 miejsc.
1. Koalicję, oprócz APR, współtworzą
centrolewicowe ugrupowania Partia
Socjalistyczna (Parti Socialiste) oraz Sojusz
Sił Postępu (Alliance des forces de progrès).

Członkostwo we
wspólocie ekonomicznej
krajów Afryki Zachodniej
Senegal jest członkiem Wspólnoty
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej
(Economic Community of West African
States, ECOWAS) oraz działających
w niej Zachodnioafrykańskiej Unii
Ekonomicznej i Monetarnej (West
African Economic and Monetary Union,
L’Union économique et monétaire
ouest-africaine, UEMOA), Unii
Afrykańskiej oraz Wspólnoty Sahelu
i Sahary (Community of
Sahel-Saharan States).

Konfederacja była efektem pragmatycznego
porozumienia, mającego na celu integrację
wojskową i ekonomiczną, a rozpadła się,
ponieważ Gambia, jako mniejszy kraj, chciała
uniknąć „rozpłynięcia się” w większym Senegalu.
Proces rozstania przebiegł pokojowo, a Senegal
utrzymuje z Gambią przyjazne stosunki, podobnie
zresztą jak z innymi sąsiadami.
W ostatnich latach na sytuacji ekonomicznej,
społecznej i politycznej Senegalu w istotny
sposób ważył konflikt w Casamance.
Konflikt zbrojny państwa z Movement of
Democratic Forces of Casamance (MFDC),
czyli separatystyczną organizacją z regionu
Casamance, oddzielonego geograficznie i
różniącego się etnicznie i językowo (Jola/Diola)
oraz wyznaniowo (znaczny udział chrześcijan
i animistów wobec muzułmańskiej – sunnickiej
większości w pozostałej części Senegalu) trwał
od 1982 r.
W grudniu 2004 r. zawarto porozumienie
o zaprzestaniu działań wojennych. Od tego
momentu konflikt stracił na intensywności,
niemniej jednak wciąż dochodzi tam
do niepokojów.

Porównanie Senegalu i Polski
Problemem politycznym
pozostaje wciąż nie do
końca wygasły konflikt
w regionie Casamance
Państwo Senegal powstało w 1960 r.,
po uzyskaniu niepodległości od Francji
i oddzieleniu się od sąsiedniego
Mali. Przejściowo, w latach 1981-1989,
Senegal tworzył z sąsiednią Gambią
konfederacyjne państwo Senegambia.

Senegal Polska
Ludność (mln osób)

14,3

38,4

196,7

312,7

Gęstość zaludnienia
(os./km2)

72,7

122,9

PKB roczne (mld USD)

16,5

524,9

1 153,8

13 823

2 727

29 521

Powierzchnia (tys. km2)

PKB roczne per capita (USD)
PKB roczne
per capita wg PPP

PKB za 2017 r., dane szacunkowe MFW
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Wysoki wzrost PKB oparty
na konsumpcji gospodarstw
domowych i inwestycjach
Senegal w ostatnich latach odnotowywał
wysoką dynamikę PKB. Sprzyjała temu
stabilna sytuacja społeczno-polityczna,
pozwalająca na wykorzystanie poprawy
globalnej koniunktury do podniesienia
poziomu wzrostu gospodarczego w kraju.
Wysoka dynamika wynika też z niskiej bazy
– Senegal jest jednym z najbiedniejszych
państw świata.
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W 2016 r. dynamika PKB wyniosła 6,7 proc.
Największy udział we wzroście miało spożycie
prywatne, duży był również wkład inwestycji.
Zarówno PKB, jak i bilans obrotów bieżących
pogarsza natomiast utrzymująca się przewaga
importu nad eksportem.

nakł. brutto na środki trwałe
bilans handlu zagran.
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Inflacja bardzo niska
i relatywnie stabilna
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Dług publiczny Senegalu

dług publiczny
dług do PKB (prawa oś)

udział w proc.

Kurs zachodnioafrykańskiego franka CFA
względem walut bazowych

kurs wymiany

Inflacja w Senegalu utrzymuje się na niskim
poziomie, jak na kraj o wysokiej dynamice PKB.
W maju 2018 r. wynosiła 0,5 proc. Utrzymaniu
niskiej dynamiki cen sprzyja stabilny kurs waluty.
W związku ze sztywnym kursem wobec euro,
silnym uzależnieniem gospodarki Senegalu od
importu (przede wszystkim z Unii Europejskiej)
oraz transferów od senegalskich obywateli
przebywających za granicą, inflacja w Senegalu
w dużym stopniu zależy od jej poziomu w innych
krajach (Francja).

Senegal stale odnotowuje ujemne saldo na rachunku
obrotów bieżących. Decydują o tym obroty towarowe,
w wypadku których kraj odnotowuje duży deficyt.
Ujemny jest również wynik obrotów pierwotnych
i usług. Na dodatnim poziomie utrzymuje się
natomiast saldo dochodów wtórnych, związane
z transferami od Senegalczyków przebywających
i osiągających dochody za granicą. Widoczny
jest stały wzrost tych dochodów na przestrzeni
kilkunastu lat.
W ostatnich latach można zauważyć, że pogłębia
się ujemne saldo dochodów pierwotnych, co
przypuszczalnie wynika z transferu zysków
osiąganych przez inwestorów zagranicznych.

saldo dochodów wtórnych
saldo dochodów pierwotnych
saldo usług
saldo obrotów towarowych
bilans jako proc. PKB (prawa oś)
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Senegal nie posiada własnej waluty, lecz
obowiązuje w nim frank CFA (Communauté
Financière d’Afrique) emitowany przez Centralny
Bank Państw Afryki Zachodniej (BCEAO, Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest). Jest to
waluta wspólna dla 8 krajów Afryki Zachodniej.
Kurs franka (XOF) jest sztywno powiązany z euro.
Obecnie (po aktualizacji w czerwcu 2018 r.) kurs
EURXOF wynosi 675. Z jednej strony zapobiega
to wahaniom kursowym, tworząc stabilne,
przewidywalne warunki handlu i inwestycji,
z drugiej utrudnia ewentualne dostosowania
kursowe do zmian sytuacji ekonomicznej
w poszczególnych krajach.

Znaczny deficyt
w obrotach towarowych

Saldo na rachunku obrotów bieżących jako
proc. PKB oraz jego składowe w mld XOF

2008

Harmonizowany CPI
(nieodsezonowany wskaźnik rdr)

2006

Kurs wspólnej waluty Senegalu
i siedmiu innych państw regionu
jest stały wobec euro

Dług publiczny Senegalu jest na umiarkowanym
poziomie w odniesieniu do PKB. Według danych
Międzynarodowego Funduszu Walutowego na koniec
2016 r. wynosił nieco ponad 60 proc. PKB, a na koniec
2017 r. oszacowany został na ok. 61,2 proc. PKB.
Zadłużenie kraju w relacji do PKB systematycznie
się pogłębia. Może to stanowić istotny czynnik
ryzyka dla stabilności finansowej kraju
w dłuższej perspektywie.
Wysoki jest przy tym udział zadłużenia
zagranicznego. Wg szacunków MFW zewnętrzny dług
publiczny i mający publiczne gwarancje w 2017 r.
był na poziomie ok. 46,4 proc. PKB, w kolejnych
latach prognozowany jest jego relatywny spadek
o ok. 1 p.p. rocznie (do 42,4 proc. PKB w 2021 r.).
Wysoki udział zadłużenia zagranicznego stanowi
potencjalne źródło ryzyka dla wypłacalności
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Zadłużenie zagraniczne Senegalu
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Senegal corocznie odnotowuje znaczny
deficyt budżetowy – według danych MFW
w 2017 r. sięgnął on 4,5 proc. PKB.
W ostatnich latach zaobserwować można
niewielką coroczną redukcję deficytu
względem PKB, do czego przyczyniła się
wysoka dynamika tego ostatniego. Wobec
spodziewanego utrzymania tempa wzrostu
gospodarczego w kolejnych latach można
oczekiwać dalszej stopniowej poprawy
relacji deficytu do PKB.

30

3

mld USD

Deficyt budżetowy w relacji
do PKB jest relatywnie
wysoki, ale powoli spada

udział w proc.

kraju, jednak nieco mityguje je fakt, że
znaczna część długu jest zaciągnięta u
multilateralnych instytucji finansowych,
takich jak MFW lub Bank Światowy.

dług zewnętrzny w mld USD
dług zewnętrzny jako proc. PKB (prawa oś)
prognoza

Źródło: Portal Opendataforafrica.org
(dane w mld USD) oraz Rezerwa Federalna w St Louis
(dług względem PKB)
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Struktura PKB Senegalu
100%

Senegal jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Według
danych MFW, pod względem PKB per capita, zajmuje 158. pozycję
na 187 państw (zarówno nominalnie, jak i według PPP). Poziom
PKB per capita jest niski nawet w porównaniu z krajami regionu
– w 2017 r. wyniósł on 2 727 dolarów (według PPP), podczas gdy
dla ogółu państw Afryki Subsaharyjskiej było to 3 947 dolarów,
a dla grupy „rynków wschodzących i krajów rozwijających się”
11 811 dolarów. Ponadto Senegal jest bardzo zacofany
cywilizacyjnie pod względem edukacji i opieki zdrowotnej.
Odsetek osób niepiśmiennych wynosi aż 42,3 proc., w tym wśród
mężczyzn 30,3 proc., a wśród kobiet 53,4 proc. Średnia długość
życia to 62 lata. Fatalna jakość opieki zdrowotnej przekłada się
na szokująco wysokie wskaźniki śmiertelności niemowląt
(49,1 na tys. urodzeń) oraz matek (315 na 100 tys. porodów).

Senegal ma znaczny ujemny bilans
handlowy
Duży udział działalności
gospodarstw domowych
w PKB
W strukturze produktu krajowego brutto
Senegalu uwagę zwraca znaczny udział
działalności gospodarstw domowych,
co jest charakterystyczne dla krajów
słabo rozwiniętych. Wysoki jest również
udział rolnictwa. Analiza zmian struktury
poszczególnych działów gospodarki
w ostatnich latach pozwala zauważyć dość
niepokojące zjawisko zwiększenia udziału tych
dziedzin, które generują małą wartość dodaną
i nie przyczyniają się w znaczący sposób do
wzrostu poziomu zamożności ludności.

Najważniejsze z punktu widzenia senegalskiego handlu
zagranicznego są branże związane z wydobyciem
i przetwarzaniem tamtejszych bogactw naturalnych
oraz eksport i import żywności. W Senegalu wydobywa się
fosforyty, boksyty, złoto, cyrkon, żelazo. Są one eksportowane
w postaci nieprzetworzonej, a także jako przetworzone produkty
chemiczne. Przedmiotem obrotu na dużą skalę są również
urządzenia, maszyny i aparatura wykorzystywane w sektorze
przemysłowym i przemyśle chemicznym.
Senegal odnotowuje znaczny deficyt w handlu żywnością.
Import żywności jest zróżnicowany, a wyróżniające się kategorie
towarów to zboża (w tym ryż) i ekstrakt słodowy. Z Senegalu
na dużą skalę eksportowane są natomiast ryby i owoce morza,
a z produktów uprawnych: orzeszki ziemne, inne orzechy, owoce
i warzywa. Istotną kategorię importowanych towarów stanowią
również paliwa.
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PKB per capita bardzo niskie,
nawet na tle regionu
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Struktura geograficzna senegalskiego handlu
zagranicznego różni się w wypadku eksportu
i importu. Największy udział wśród odbiorców
senegalskich towarów mają państwa z Afryki
Zachodniej, sąsiadujące i zrzeszone w ECOWAS:
Mali, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Gwinea.
Ogółem do Afryki według danych za 2017 r. trafiło
44,8 proc. eksportu, w tym do Afryki Zachodniej
39,6 proc. Znaczna część eksportu trafia również
do państw azjatyckich (21,5 proc.), zwłaszcza
Indii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Eksport do państw Europy stanowił 30,7 proc.
ogółu, w tym do Unii Europejskiej 16,3 proc.
Spośród państw europejskich największy udział
ma Szwajcaria, a w dalszej kolejności Hiszpania,
Francja i Włochy.
W przypadku importu do Senegalu dominują
kraje Unii Europejskiej (38,5 proc.). Senegal jako
była kolonia francuska i kraj, w którym językiem
urzędowym jest francuski, ma najsilniejsze
powiązania gospodarcze z Francją. Istotnymi
dostawcami są również Holandia, Hiszpania,
Belgia i Luksemburg. Udział pozostałych krajów
Europy też jest niemały i wynosi 8 proc. Kolejne
miejsce – jako kontynent – zajmuje Azja
(27,3 proc.), przede wszystkim Chiny i Indie.
Natomiast z rodzimego kontynentu pochodzi
17,8 proc. importu, w tym z Afryki Zachodniej
12,5 proc. Głównymi afrykańskimi eksporterami
do Senegalu są Nigeria, RPA i Maroko.
Struktura senegalskiego handlu zagranicznego
stawia ten kraj w pozycji dostawcy surowców
i towarów nisko przetworzonych, uzależnionego
od importu produktów zaawansowanych
technologicznie oraz żywności.
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Poziom i wzrost PKB per capita wg PPP oraz
poziom ubóstwa w Senegalu na tle wybranych
krajów. Wielkość bąbelków odzwierciedla udział
osób żyjących za mniej niż 5,5 USD dziennie
(wg PPP).
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SYSTEM
BANKOWY
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Nadzór bankowy
scentralizowany w ramach
Zachodnioafrykańskiej Unii
Ekonomicznej i Monetarnej
Sektor finansowy w Senegalu jest słabo
rozwinięty i zdominowany przez sektor
bankowy1. Bardzo mała część populacji
posiada konta bankowe (około 7 proc., choć
i to może być zawyżone, ponieważ niektóre
osoby mogą posiadać wiele kont). Depozyty
bankowe wynoszą około 40 proc. PKB2.
Pięć największych banków skupia 66 proc.
aktywów i zbiera 79 proc. depozytów.
Wiele instytucji mikrofinansowych
(MIF, 234 placówki) dostarcza ograniczone
usługi finansowe skierowane do gospodarstw
domowych o niższych dochodach. Chociaż
obejmują one zarówno regiony miejskie,
jak i wiejskie, około połowa aktywności
sektora koncentruje się w Dakarze. Firmy
ubezpieczeniowe (25) stanowią większość
pozostałej części krajowego systemu
finansowego. Regionalny rynek papierów
wartościowych i akcji jest marginalnym
źródłem finansowania przedsiębiorstw.
Istotnym emitentem jest tylko
sektor rządowy.
1. Wg informacji na portalu MyFinB https://
myfinb.com/senegal/
2. Dane BCEAO za 2016 r.

Sektor bankowy jest zdominowany
przez filie banków francuskich,
nigeryjskich, marokańskich
i panafrykańskich (regionalne grupy
bankowe, które pierwotnie były
afrykańskie). Nierezydenci mają
również udziały w bankach będących
w większości własnością krajową.
Rząd ma mniejszościowe udziały
(od około 10 do 25 proc. kapitału)
w wielu bankach. Jeden bank zapewnia
islamskie usługi bankowe. Rynek
międzybankowy jest słabo rozwinięty
i dostarcza bankom tylko ograniczoną
ilość płynności.
Nadzór nad bankami sprawuje
BCEAO, bank centralny całej unii
monetarnej, mający siedzibę
w Dakarze. Senegal nie posiada
systemu gwarantowania depozytów.
Senegal jest jednym z ośmiu krajów
członkowskich giełdy papierów
wartościowych BRVM (Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières)3.
Notowane są na niej senegalskie
firmy, takie jak np.: Bank of Africa,
ETAT du Sénégal, Port Autonome
de Dakar, Société Nationale des
Télécommunications du Sénégal, Total
Senegal S.A. (dystrybutor paliw).

3. https://www.brvm.org/en
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Lista senegalskich banków
i innych instytucji
finansowych nadzorowanych
przez BCEAO
SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU
SENEGAL (SGBS)
CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK
CREDIT DU SENEGAL (CDS)
CITIBANK SENEGAL
BANQUE DE L’HABITAT DU SENEGAL (BHS)
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
DU SENEGAL (CNCAS)
ECOBANK - SENEGAL (ECOBANK)
BANK OF AFRICA - SENEGAL (BOA SENEGAL)
BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES
D’AFRIQUE DE L’OUEST (BIMAO)
ORABANK COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DU
SENEGAL
FBNBANK
BANQUE ATLANTIQUE SENEGAL (BANQUE
ATLANTIQUE)
BANQUE REGIONALE DE MARCHES (BRM)

DIAMOND BANK - SUCCURSALE DU
SENEGAL
BANQUE NATIONALE POUR LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (BNDE)
BANQUE DE DAKAR
BGFIBANK SENEGAL
INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
SENEGAL
CORIS BANK INTERNATIONAL SUCCURSALE
SENEGAL
COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE CREDIT BAIL (LOCAFRIQUE)
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE
COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU SENEGAL
(BICIS)
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR
L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE SENEGAL (BSIC - SENEGAL)
BANQUE POUR LE COMMERCE ET
L’INDUSTRIE DU MALI (BCI-MALI),
SUCCURSALE DU SENEGAL
SOCIETE AFRICAINE DE CREDIT
AUTOMOBILE (SAFCA - ALIOS FINANCE)
SUCCURSALE DU SENEGAL
WAFACASH WEST AFRICA

UNITED BANK FOR AFRICA SENEGAL (UBA
SENEGAL)
CREDIT INTERNATIONAL (CI)
17
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Wymiana handlowa pomiędzy Polską
a Senegalem w 2017 r.
350

Polska i Senegal utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1963 r.
Polską placówką w Senegalu jest ambasada w Dakarze1, która jest również
akredytowana w Burkinie Faso, Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, Mali,
Republice Zielonego Przylądka oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej.

300
250
200

Senegal posiada ambasadę w Warszawie dopiero od 2014 r. Wcześniej był
reprezentowany przez swoją ambasadę w Berlinie. Ambasada Senegalu
nie ma strony internetowej.

150
100
50
0
z Senegalu do
Polski

z Polski do
Senegalu

pozostałe towary

Wymiana handlowa Polski z Senegalem,
z punktu widzenia obydwu krajów, jest na
marginalnym poziomie, przy czym senegalski
import towarów z Polski przekracza eksport
ponad pięciokrotnie. Senegal sprowadza
z Polski przede wszystkim gotowe artykuły
spożywcze, napoje i tytoń – produkty
z tej kategorii w 2017 r. stanowiły 73,5 proc.
ogółu importu. W ubiegłorocznym imporcie
z Polski wyróżniła się również bardzo zmienna
kategoria „pojazdy, statki powietrzne,
jednostki pływające oraz współdziałające
urządzenia transportowe”.
Senegalski eksport do Polski zdominowały
produkty mineralne (fosforan wapnia).
Kupujemy również towary związane
z przemysłem chemicznym oraz
aparaturę pomiarową.

Polsko-senegalskie przedstawicielstwa
dyplomatyczne i handlowe
oraz wzajemne inwestycje

celuloza; papier, tektura i art. z nich
przyrządy i aparatura, opt., fotogr.,
kinemat., itp.
prod. przem. chemiczn. i pokr.
maszyny i urządzenia mechan.;
sprzęt elektr.; ich części
materiały i art. włókien.

Współpracę gospodarczą wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
m.in. poprzez program GoAfrica2. Ponadto działają prywatne inicjatywy:
Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa3 oraz Afrykańsko Polska
Izba Handlowa – „ProAfrica”4. W Senegalu działa z kolei rządowa Agencja
Promocji Inwestycji i Dużych Projektów (APIX, L’agence pour la promotion
des investissements et grands travaux), która pomaga inwestorom, zarówno
zagranicznym, jak i lokalnym, zainteresowanym realizacją projektów
w Senegalu5.
Przykładem polskich inwestycji bezpośrednich w Senegalu jest wykupienie
przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z Grupy Azoty S.A. pakietu kontrolnego
akcji (55 proc. udziałów) w spółce African Investment Group S.A. (AIG)
z Dakaru, posiadającej koncesje na dostęp do złóż fosforanów wapnia
i piasków ilmenitowych w Senegalu (2013 r., transakcja na 28,85 mln
dolarów). Niestety ta inwestycja okazała się niepowodzeniem i AIG
ogłosiło upadłość.

pojazdy, statki powietrzn. i pływaj.,
urządz. transport.
prod. mineralne

Wśród innych polskich inwestycji w Senegalu było otwarcie biur w Dakarze i
podpisanie umowy na doradztwo strategiczno-prawne z agencją APIX przez
firmy Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp.k. oraz
Fair Minds Consulting Group sp. z o.o. (2013 r.).

art. spoż.; napoje; tytoń

Brak jest senegalskich inwestycji w Polsce6.

prod. poch. roślin.

Źródło: GUS

1. https://dakar.msz.gov.pl/pl/
2. http://www.goafrica.gov.pl/
3. http://paig-pacc.com/PL/
4. http://www.apih-proafrica.com/
5. www.investinsenegal.com
6. Informacja PAIH http://www.goafrica.gov.pl/files/?id_plik=120
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KRAJ WEDŁUG
RANKINGÓW
GLOBALNYCH

Senegal
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Polska

Globalny Ranking Konkurencyjności Światowe Forum Ekonomiczne

W rankingach porównujących warunki
prowadzenia działalności gospodarczej
Senegal jest oceniany jako kraj mało
atrakcyjny. W Globalnym Rankingu
Konkurencyjności zajął 106. miejsce
na 137 badanych krajów. Jego
najsłabszą stroną jest poziom zdrowia
i edukacji podstawowej (123. miejsce),
infrastruktury (107.) oraz szkolnictwa
wyższego i szkoleń (106.). Relatywnie
najlepiej Senegal wypadł pod względem
innowacyjności (51.) i otoczenia
instytucjonalnego (67.), które oceniono
nawet lepiej niż w wypadku Polski
(odpowiednio 59. i 72. miejsce). Z kolei
w ostatnim rankingu Doing Business
Senegal uplasował się na 140. pozycji
(na 190 państw). Najlepiej w porównaniu
z innymi ocenianymi krajami wypadł pod
względem łatwości zakładania firmy
(63. miejsce) i rozwiązywania problemów
z niewypłacalnością (91.). We wszystkich
pozostałych kategoriach ocenianych
przez Bank Światowy zajął odległe,
dalsze niż 120. miejsce. W rankingu
Transparency International oceniającym
poziom korupcji Senegal wypadł
stosunkowo pozytywnie (66. miejsce na
180 państw).

Punktacja
(zakres 1-7 pkt)

3.81

Miejsce
w rankingu
(na 137)

106

4.59
39

Kraj najwyżej
w rankingu

Szwajcaria, 5.86 pkt

Kraj najniżej
w rankingu

Jemen, 2.87 pkt

Indeks Percepcji Korupcji - Transparency
International
Punktacja
(na 100 pkt)

45

60

Miejsce
w rankingu
(na 180)

66

36

Kraje, które w ostatnich edycjach
badań rankingowych zajmowały
podobne miejsca, to:
w Globalnym Rankingu Konkurencyjności: Dominikana, Liban,
Seszele, Etiopia;
w rankingu Doing Business: Mozambik, Wybrzeże Kości Słoniowej,
Laos, Grenada;
w Indeksie Percepcji Korupcji: Wyspy Św. Tomasza i Książęca,
Węgry, Białoruś, Jamajka.

Ratingi
Papiery skarbowe Senegalu są oceniane przez agencję ratingową
Moody’s jako nieinwestycyjne, spekulacyjne, zaś Standard&Poors
ocenia je jeszcze niżej, jako wysoce spekulacyjne. Agencja Fitch
w ogóle nie nadała ratingu.

Kraj najwyżej
w rankingu

Nowa Zelandia, 89 pkt

Agencja
Fitch
Moody’s

Kraj najniżej
w rankingu

Somalia, 9 pkt

Standard
& Poor’s

Rating Perspektywa
Ba3
Stabilna
B+

Stabilna

Data nadania/
potwierdzenia
13.04.2017

Poprzednio
B1 (Pozytywna)

18.12.2000

B+(Negatywna)

Doing Business - Bank Światowy
Ogólny ranking
(na 190)

140

Kraj najwyżej
w rankingu

Nowa Zelandia

Kraj najniżej
w rankingu

Somalia
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PODSUMOWANIE
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Szanse i zagrożenia rozwojowe
Szanse
Krótka
perspektywa

Stabilne tempo globalnego
wzrostu gospodarczego
-> szanse na wzrost
atrakcyjności lokalnego
rynku i napływ inwestycji
zagranicznych do Senegalu
Pozytywny obraz
kraju jako stabilnej
demokracji zapewniającej
bezpieczeństwo
inwestowania

Długa
perspektywa

Zagrożenia
Wysoki poziom ubóstwa niesprzyjający
atrakcyjności inwestycyjnej i rozwojowi
gospodarczemu
Relatywnie wysoki poziom długu
publicznego w stosunku do PKB,
co w połączeniu z niskim ratingiem
przekłada się na drogie finansowanie
Wysoki udział zadłużenia zagranicznego
w długu publicznym
Stały ujemny wynik na rachunku obrotów
bieżących, uzależnienie od importu,
przede wszystkim żywności

Relatywnie niski poziom
korupcji i dobra jakość
otoczenia instytucjonalnego
potencjalnie sprzyjająca
rozwojowi gospodarczemu

Bardzo słaby poziom rozwoju
cywilizacyjnego – infrastruktury,
szkolnictwa i nauki (powszechny
analfabetyzm), opieki medycznej
-> ograniczenia możliwości rozwoju

Członkostwo w ECOWAS
zwiększające szanse na
stabilność gospodarczą
i finansową

Odległe miejsce w rankingach
dotyczących ogólnych warunków
prowadzenia działalności gospodarczej

Zasoby naturalne

Niewyeliminowane zagrożenie wojenne
w regionie Casamance
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Prognozy kluczowych parametrów makro według
Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Jednostka

2017

2018

2019

2020

2021

2022

proc.

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

6,5

PKB w cenach
bieżących

mld XOF

10 435,0

11 363,2

12 374,5

13 478,4

14 679,7

15 922,0

PKB per capita wg PPP
w cenach bieżących

PPP, USD

2 900,6

3 082,2

3 267,2

3 462,5

3 662,1

3 854,5

Inflacja, średnioroczna

proc.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Wzrost importu
towarów i usług

proc.

16,2

8,6

9,0

9,1

9,2

7,8

Wzrost eksportu
towarów i usług

proc.

13,8

7,8

8,2

8,0

10,2

7,3

proc.
aktywnych
zawodowo

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

Nadwyżka/deficyt
budżetowy

proc. PKB

-3,5

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Dług publiczny

proc. PKB

60,6

58,8

57,1

55,8

54,6

53,4

Saldo rachunku
obrotów bieżących

mld USD

-1,6

-1,6

-1,7

-1,7

-1,8

-2,0

Saldo rachunku
obrotów bieżących

proc. PKB

-7,9

-7,5

-6,9

-6,6

-6,3

-6,4

Wzrost PKB realny
(w cenach stałych)

Stopa bezrobocia
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Prognoza MFW z kwietnia 2018 r. przedstawia bardzo korzystny obraz rozwoju gospodarki Senegalu w roku
bieżącym i kolejnych. Według MFW dynamika PKB utrzyma się na znacznym poziomie 7 proc. rocznie. Jest to
jedna z najwyższych prognozowanych dynamik wzrostu spośród krajów regionu. Prognozy przewidują również
bardzo niską inflację (4 proc.) i poprawę stanu finansów publicznych (stabilny poziom deficytu budżetowego
i spadek zadłużenia względem PKB). Ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących ma przy tym zmniejszyć
się w relacji do PKB, choć pogłębi się wyrażone w mld dolarów. MFW prognozuje, że w najbliższych latach
dynamika importu będzie przeważała nad wzrostem eksportu.
Prognoza ta jest bardzo optymistyczna i w naszej ocenie nakreślone w niej wartości wskaźników
gospodarczych – przede wszystkim stabilna wysoka dynamika PKB przy utrzymaniu niskiej inflacji
– są trudne do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli nastąpi nawet niewielkie spowolnienie globalnego tempa
wzrostu gospodarczego.

Kontakt:
Biuro Badań i Analiz
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Główny Ekonomista Mateusz Walewski +48 22 596 59 13
Ekspert Monika Michniewicz +48 22 599 82 44

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki finansowe decyzji podjętych w oparciu
o niniejszy materiał. Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku Odbiorcy. Nie może
być on powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub całości.
Raport został przygotowany przez Biuro Badań i Analiz BGK na podstawie danych Thomson Reuters,
Centralnego Banku Państw Afryki Zachodniej (BCEAO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego, serwisu
Bloomberg oraz informacji prasowych.
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