MAURETANIA
PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa oficjalna – Islamska Republika Mauretańska.
Mauretania leży w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Na północy
graniczy z Saharą Zachodnią, kontrolowaną przez Maroko; z Algierią, na wschodzie z Mali,
a na południu z Senegalem.
Powierzchnia
1 030 700 km2
Liczba ludności
3.359.185
Stolica
Nawakszut
Język urzędowy
lokalna odmiana języka arabskiego - Hassaniya
wykształcona część społeczeństwa posługuje się językiem francuskim.
Waluta
ugija (MRO)
Religia
islam
Ustrój
konstytucyjna republika parlamentarna
Głowa państwa
Prezydent Muhammad uld Abd al-Aziz (od 2009 r.)
Premier
Moulaye Ould Mohamed Laghdaf (od 2009 r.)
Główne bogactwa naturalne
żelazo, ropa naftowa, miedź i złoto

SYTUACJA GOSPODARCZA
Mauretania jest dużym, ale słabo zaludnionym krajem, którego 80% powierzchni stanowią
tereny pustynne. Tradycyjnie przez ten obszar wiodły szlaki handlowe z Afryki
Subsaharyjskiej na północ kontynentu, a ludność należała do mobilnych i przedsiębiorczych
plemion. Od momentu uzyskania niepodległości Mauretania próbuje zerwać z wizerunkiem

społeczeństwa biednych nomadów i zbudować zurbanizowane społeczeństwo, system
demokratyczny i gospodarkę rynkową. Próbuje walczyć z powszechnym ubóstwem,
które obejmuje ponad 40% społeczeństwa. Duży odsetek populacji stanowią analfabeci,
kraj cierpi na brak wykształconej siły roboczej.
Kolejne rządy stopniowo otwierały gospodarkę na kontakty handlowe i inwestycje. Dzięki
wsparciu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego rząd liberalizował
system wymiany zagranicznej, reformował system fiskalny i finansowy oraz sprywatyzował
wiele firm państwowych.
Od momentu wyboru generała Muhammada uld Abd al-Aziza na urząd prezydenta, w lipcu
2009 r., sytuacja zaczęła powoli się normować. Mimo, iż mauretańskie partie opozycyjne
nadal kontestują wynik wyborów, społeczność międzynarodowa zaakceptowała ten wybór
i zaczęła stopniowo odblokowywać środki przeznaczone na pomoc finansową i inwestycje.
Duży wpływ na gospodarkę kraju ma utrzymujące się w IRM zagrożenie terrorystyczne.
Ogranicza to możliwości rozwoju inwestycji zagranicznych oraz przyjazdy turystyczne,
które są jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców.
Mimo niekorzystnych warunków klimatycznych (wysokie temperatury, 80% terenu pokryte
jest piaskiem i skałami), IRM próbuje wykorzystywać istniejące możliwości produkcyjne.
Atlantyckie wybrzeże Mauretanii ma jedne z największych na świecie zasobów ryb,
o potencjale połowowym w wysokości około 1,5 mln ton rocznie. Ponadto posiada zasoby
naturalne, takie jak żelazo, którego wydobywa się około 12 mln ton rocznie, potwierdzone
złoża 75 mld m3 gazu oraz tereny pod uprawy i hodowlę zwierząt, w okolicy rzeki Senegal.
Na początku grudnia 2012 r. MFW opublikował sprawozdanie z realizacji przez Mauretanię
programu extended credit facility (ECF) w latach 2010-12. W ramach ECF, który jest
instrumentem finansowym MFW dla krajów o niskich dochodach, przyznano Mauretanii
118 mln USD pomocy. W ocenie ekspertów IRM dobrze wywiązuje się z podjętych
zobowiązań. Postępu nie zanotowano jedynie jeśli chodzi o redukcję ubóstwa.
Zwrócono również uwagę, iż rząd dokonał dużego postępu w przeprowadzaniu reform
strukturalnych. Przede wszystkim poprawiła sie przejrzystość mauretańskiego systemu
bankowego, zwiększono finansowanie działalności sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.

GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
Międzynarodowi analitycy gospodarczy oceniają, że wzrost PKB w 2012 r. wyniósł
5%. Wydobycie złóż mineralnych, inwestycje prywatne oraz zwiększenie wydatków
na inwestycje z budżetu państwa były motorami tego wzrostu. Ta tendencja ma się utrzymać
w najbliższych latach. Na odwrócenie tej tendencji może mieć wpływ wzrost cen żywności
na rynkach światowych w 2010 r. oraz wahania na rynkach surowcowych.
Eksperci MFW podkreślają rosnące znaczenie Chin jako partnera gospodarczego Mauretanii.
Wartość eksportu do tego kraju wzrosła z poziomu 27% w 2006 r. do ponad 42% w 2009 r.,
a wartość importu - 9%.

Podstawowe wskaźniki gospodarcze
2009

2010

2011

2012*

Liczba mieszkańców (w mln)

3,3

3,4

3,5

3,4

PKB (ceny rynkowe w mld UM)

793,0

958,2

1.118,2

1.165,2

PKB (mld USD)

3,-

3,5

4,-

3,9

Wzrost PKB (w %)

1,2

5,2

4,7

5,-

Inflacja (średnia, w %)

2,2

6,3

5,7

6,5

Eksport (mln USD)

1 370,1

2 041,1

2 798,6

2 559,7

Import (mln USD)

1 450,0

2 022,-

2 655,9

2 915,5

-412,7

-452,6

-374,8

-531,2

225,4

271,7

484,7

949,5

2,1

2,6

2,7

2,9

262,4

275,9

281,1

296,6

Deficyt na rachunku obrotów
bieżących (w mln USD)
Rezerwy walutowe (bez złota,
w mln USD)
Zadłużenie zagraniczne (mld
USD)
Kurs wymiany (średni UM-USD)
* wartości szacunkowe

Głowni partnerzy handlowi (w %)
Eksport

2008

2009

2011

Import

2008

2009

2011

Chiny

54,7

42%

50,5 %

Francja

24,5%

17%

11,8%

Francja

14,2

10%

8,8 %

Chiny

12,7%

9%

16,9%

Włochy

9,6

Holandia

9,0%

Hiszpania

9,8

Hiszpania

8,4%

12,2 %

*Ze względu na niedojrzałość sytemu gospodarczego, trudno jest uzyskać dane za lata 2008-2010
(są publikowane z dużym opóźnieniem), a prognozy dla Mauretanii są obarczone dużym ryzykiem błędu

GŁÓWNE SEKTORY GOSPODARKI (O NAJWIĘKSZYM ZNACZENIU/UDZIALE W PKB)
Mauretania jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Połowa mieszkańców
nie ma stałego zatrudnienia i żyje poniżej granicy ubóstwa. IRM posiada bogactwa naturalne,
ale są to zasoby bardzo zależne od cen na rynkach światowych.
Jednym z najważniejszych sektorów gospodarki mauretańskiej jest górnictwo. Podstawowym
surowcem jest żelazo, które stanowi 40% wartości eksportu. Sektor górniczy w Mauretanii
dostarcza 45% PKB, co stawia go na pierwszym miejscu w tworzeniu dochodu narodowego.
Głównym kierunkiem eksportu są kraje UE.
Ocenia się, że Mauretania ma zasoby w wysokości 190 mln ton wysokiej jakości żelaza
i miliardy ton tego surowca o niższej jakości. Posiada również zasoby ropy naftowej,

oceniane na 950 mln baryłek. Zasoby gazu ziemnego szacuje się na 115 mld m3, ale nie
są one jeszcze eksploatowane.
Koncesje na wydobycie ropy naftowej i rud metali posiadają w większości koncerny
międzynarodowe. Jednak kryzys na światowych rynkach finansowych ograniczył dostęp tych
firm do kapitału i niektóre z nich mają problemy ze znalezieniem funduszy na dalsze
inwestycje.
Sektor usług stanowi 40% PKB. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów ludności
jest turystyka. Z powodu kryzysu oraz utrzymującego się zagrożenia terrorystycznego
potencjalni turyści znacznie jednak ograniczyli przyjazdy. Rozwój w tym sektorze został
mocno zahamowany w sezonie 2007/2008 w związku z zabójstwem czterech francuskich
turystów i zawieszeniem rajdu Paryż – Dakar. Przyjazdy turystyczne spadły o około
60% w tym okresie.
Mimo, iż 80% powierzchni Mauretanii zajmuje pustynia, rolnictwo odgrywa ważną rolę
w gospodarce narodowej, generując około 12,5% dochodu narodowego i zatrudniając około
40% siły roboczej. Jest to głównie hodowla dromaderów oraz bydła. Rolnictwo jest jednak
bardzo uzależnione od pogody, występują tam częste okresy suszy oraz plagi szarańczy.
W związku z tym w Mauretanii występują niedobory żywności (państwo importuje od 65
do 80% zapotrzebowania na zboże). Dużą wagę przykłada się do rozwoju rolnictwa w oazach.
Rządowy plan nawadniania, współfinansowany przez Bank Światowy, zakłada rehabilitację
11 000 hektarów ziemi rolnej w dolinie rzeki Senegal. Uprawiane są głównie ryż i proso,
ponadto rolnicy mauretańscy prowadzą hodowlę owiec, kóz (około 16,3 mln sztuk), 1,3 mln
sztuk bydła oraz około 1,3 mln wielbłądów. Mauretańska produkcja zboża jest daleka od
satysfakcjonującej, pokrywa tylko 20% zapotrzebowania ludności. W związku z tym
Mauretania musi importować zboże lub pozyskiwać pomoc zagraniczną, w 2008 r. było to
około 370 000 ton.
Mauretania dysponuje jednymi z największych na świecie zasobów ryb. Na wybrzeżu
atlantyckim (754 km) utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną (EEZ), w której znajdują się
bogate łowiska. Po dochodach z eksportu ropy naftowej i minerałów sektor ryb jest trzecim
co do wielkości wytwórcą dochodu narodowego. Na zasoby rybne składają się przede
wszystkim głowonogi, krewetki, homary i ryby morskie. Jednak rabunkowa gospodarka
i kłusownictwo przyczyniły się do znacznego zmniejszenia zasobów, w związku z tym
wprowadzono okres ochronny od 1.09. do 31.10.
Rząd zakończył również negocjacje nowej Strategii Redukcji Ubóstwa (Poverty Reduction
Strategy Paper), która będzie obowiązywała przez następne 5 lat. Realizacja strategii
ma opierać się na zapewnieniu obywatelom podstawowej opieki medycznej, dostępu
do edukacji i wody pitnej. Rząd ma również skupić się na poprawie funkcjonowania
administracji publicznej, rozwoju infrastruktury drogowej i energetycznej, tak aby obniżyć
koszty wydobywania mauretańskich bogactw naturalnych.
Mauretania jest od kilku lat obiektem dużego zainteresowania biznesu europejskiego,
kanadyjskiego, amerykańskiego i chińskiego, a nawet spółek z Australii z uwagi na wielkie
złoża rud żelaza, złota i uranu. Kraj dysponuje też niezwykle rybnymi akwenami i eksportuje
duże ilości ryb – zwłaszcza na rynek azjatycki.

UCZESTNICTWO W WIELOSTRONNYCH ORGANIZACJACH I POROZUMIENIACH
O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM
Mauretania jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), podpisała też dwustronne
umowy o ochronie inwestycji z krajami członkowskimi Unii Maghrebu Arabskiego (Algierią,
Libią, Tunezją, Marokiem), a także z Arabią Saudyjską, Francją, Belgiąi Rumunią. Mauretania
podpisała tez Umowę z Cotonou między Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów
i Pacyfiku. Umowa ta została podpisana na 20 lat w 2000 r. i zapewnia bezcłowy dostęp do
rynku europejskiego dla towarów pochodzących z krajów stron Konwencji.
W przeciwieństwie do poprzednich tego rodzaju konwencji, gwarantuje ona również dostęp
na zasadzie wzajemności dla towarów europejskich. Mauretania jako państwo należące
do najsłabiej rozwiniętych, nie musi otwierać rynku na towary z UE i jej współpraca opiera się
na Konwencji z Lome oraz inicjatywie „Everything But Arms”.
Mauretania otrzymuje również zagraniczną pomoc finansową i żywnościową m.in. z UNDP,
Banku Światowego, Islamskiego Banku Rozwoju, Afrykańskiego Banku Rozwoju, UE. We
współfinansowanie tych projektów zaangażowane są również kuwejcki Fundusz Arabskiego
Rozwoju Gospodarczego i saudyjski Fundusz Rozwoju.

RELACJE GOSPODARCZE I POMOC Z UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska jest podstawowym dawcą pomocy dla Mauretanii. W 2012 r. była to kwota
38,1 mln euro. Wraz z innymi donatorami stworzono program harmonizacji pomocy.
Wyznaczanie priorytetów jest uzgadniane i realizowane z Bankiem Światowym (strategia
rozwoju transportu), a poprawa jakości administracji publicznej z Bankiem Światowym
oraz PNUD.
W ramach programu indykatywnego PIN na lata 2008-2012 Mauretanii przyznano 156 mln
euro na realizację projektów. Priorytety pomocy to:
Poprawa jakości zarządzania w administracji, np. na decentralizacja, rozwój lokalny,
modernizacja administracji, reforma wymiaru sprawiedliwości oraz rozwój
społeczeństwa obywatelskiego (47 mln euro).
Renowacja infrastruktury w zatoce w Nuadhibou, remont łodzi, poprawa
bezpieczeństwa i jakości prowadzenia działalności przemysłowej w porcie (13 mln euro).
Budowa infrastruktury drogowej (56 mln euro).
Poprawa jakości życia mieszkańców, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
mająca na celu poprawę dostępu do wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego (40 mln Euro).
Ponadto kraje członkowskie UE przekazują środki na pomoc rozwojową w ramach funduszy
rządowych. Do tej pory Francja przekazała Mauretanii w ramach różnych umów
143 mln USD, Hiszpania - 117,5 mln USD, Włochy - 917 mln USD.
Po prezentacji przez Mauretanię w ramach Okrągłego Stołu w Brukseli (czerwiec 2010 r.)
postępu w reformach, społeczność międzynarodowa obiecała przekazać pomoc temu
krajowi w wysokości 2,5 mld euro. W ramach tej pomocy mają być realizowane programy

m.in. w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców, realizacji Milenijnych Celów Rozwoju,
poprawy jakości zarządzania.
Ważną formą współpracy między UE a Mauretanią jest umowa połowowa, podpisana
w 2006 r. na lata 2006-2012. Jej wartość wynosi 305 mln euro. W zamian za możliwość
połowu ryb dla statków europejskich, przewidziano m.in. wsparcie techniczne oraz pomoc
w rozwoju narodowej infrastruktury połowowej. Jest to umowa połowowa o największej
wartości, zawarta przez UE z państwem trzecim.
Po zamachu stanu w lipcu 2008 r., wobec Mauretanii zastosowano art. 96 Umowy
z Cotonou. Na jego podstawie zamrożono całą pomoc europejską dla Mauretanii (oprócz
pomocy humanitarnej oraz bezpośredniego wsparcia dla ludności). Ostatecznie, po uznaniu
przez UE, iż w Mauretanii przywrócono porządek konstytucyjny, w styczniu 2010 roku
współpraca została przywrócona.
W ramach Umowy z Contonou, budżet z 10-tego FED (Europejskiego Funduszu Rozwoju)
na lata 2008-2013 wynosi 22,7 mld euro (w latach 2000-2007 była to kwota 13,8 mld euro).

HANDEL ZAGRANICZNY
Polska eksportowała do Mauretanii w pierwszych czterech miesiącach 2013 r. przede
wszystkim gotowe art. spożywcze; wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych;
urządzenia mechaniczne i elektryczne (do rejestracji i odbioru dźwięku).
Polska i Mauretania podpisały w 1975 r. porozumienie o współpracy w dziedzinie
rybołówstwa morskiego, ale umowa ta nie weszła w życie.

Dwustronne obroty handlowe
2009

2010

2011

2012

Eksport

5 239 803

1 211 396

5 862 013

4 894 275

Import

71 648

57 708

79 892

Obroty

5 311 451

1 269 104

5 941 905

Saldo

5 168 155

1 153 688

5 782 121

2013

Dynamika

I-IV

w%

2 270 945

83

Źródło: MG (dane w EUR)

INWESTYCJE
Brak jest polskich inwestycji w Mauretanii i nie są realizowane inwestycje mauretańskie
w Polsce.

DOSTĘP DO RYNKU DLA POLSKICH TOWARÓW I USŁUG (BARIERY)
W rankingu Banku Światowego Doing Buisness 2012 Mauretania zajęła 159. miejsce
na 183 badanych krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej
(w 2011 była na 162 miejscu). Założenie firmy w Gambii wymaga spełnienia wielu procedur,

które różnią się w zależności od rodzaju deklarowanej działalności. Średnio zabiera to 27 dni,
a opłaty stanowią równowartość 254% dochodu narodowego na głowę mieszkańca.
Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej są hamowane przez braki
w swobodzie zakładania firm, zatrudniania pracowników, korupcji i prawa własności.
Czas założenia firmy jest długi (trwa około 38 dni), skomplikowany (otrzymanie zezwolenia
na prowadzenie działalności wymaga spełnienia 18 procedur) i kosztowny. Niska jakość
urzędników i korupcja są problemem dla całej gospodarki. System sądowy i prawo pracy
są silnie upolitycznione. Słabo rozwinięty system finansowy hamuje rozwój przedsiębiorstw,
szczególnie małych i średnich.
Infrastruktura w kraju jest słabo rozwinięta, istnieje kilka utwardzonych dróg w związku
z tym dostęp do interioru jest ograniczony. Słaba dostępność do wody pitnej, niedobory
w dostawach prądu oraz ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych szczególnie
na terenach wiejskich również znacznie utrudniają prowadzenie działalności inwestycyjnej.
Największe możliwości w zakresie inwestowania istnieją w sektorach ropy naftowej, gazu,
minerałów, infrastruktury oraz przemyśle przetwórstwa ryb. Sektor wydobycia ropy naftowej
jest największym źródłem dochodów Mauretanii, stanowiąc ponad 50% mauretańskiego
eksportu. Badania wykazały, że istnieją jeszcze złoża ropy, które stanowią szansę
dla inwestorów. Istnieją także możliwości dostaw i wsparcia logistycznego dla firm
wydobywających ropę naftową.
Górnictwo, przede wszystkim żelaza, jest jednym z największych przemysłów w Mauretanii.
W 2007 r. rozpoczęto eksploatację złóż miedzi, złota, i uranu. Kraj posiada także zasoby gipsu
i fosforytów. Rząd przyznaje licencje zagranicznym firmom na poszukiwania i wydobywanie
minerałów.
Mauretańska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada jedne z największych na świecie zasoby
ryb. Roczny połów wynosi około 450 000 ton. Prawie całe połowy są eksportowane
do Europy i Japonii, bez wstępnej obróbki. Nowa strategia rządu w zakresie polityki
rybołówczej ma na celu zachęcenie spółek z kapitałem zagranicznym, do otwierania
przetwórni ryb w Mauretanii. Zakłada również modernizację floty połowowej, co może
stanowić szanse dla dostawców i producentów łodzi i sprzętu rybackiego.
Do największych projektów zaliczyć należy budowę mostu na rzece Senegal, budowę sieci
kolejowej łączącej Nouakchott z miejscowością Kaedi na południu kraju, remont i budowę
nowych dróg, oraz budowę sieci wodociągowej w Nouakchott. Także w tym zakresie istnieją
możliwości inwestowania w budownictwo, systemy nawadniania, technologie
telekomunikacyjne i informatyczne oraz doradztwo.
Najlepszą metodą wejścia na mauretański rynek jest stworzenie spółki z wiarygodnym
partnerem lokalnym lub innym inwestorem zagranicznym, który działa w Mauretanii. Jest
to szczególnie ważne ze względu na bardzo skomplikowane procedury założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Potencjalny inwestor powinien spotkać się także z przedstawicielem administracji rządowej,
aby przedyskutować warunki i procedury które należy spełnić aby móc legalnie działać
na rynku mauretańskim. Powinien także uzyskać informacje na temat zachęt i zwolnień,
które można uzyskać.

W ocenie wiarygodności lokalnego partnera mogą pomóc organizacje i pośrednicy obecni
w Mauretanii i służący radą w pozyskiwaniu partnerów handlowych lub inwestycyjnych.
Agenci handlowy świadczą usługi dla wielu branż – przemysłu samochodowego, ciężkiego
sprzętu, dystrybucji produktów ropopochodnych, leków i produktów medycznych,
elektroniki. Można im powierzyć negocjacje cen oraz wartości kontraktu. Przed podpisaniem
umowy z agentem należy jednak zbadać, czy posiada on dobre kontakty z władzami
oraz lokalnymi biznesmenami i organizacjami pozarządowymi, co znacznie zwiększa szanse
na powodzenie w biznesie. Listę pośredników oraz inne informacje niezbędne dla otwarcia
i prowadzenia działalności gospodarczej w Mauretanii można uzyskać w Urzędzie
ds. Rozwoju Sektora Prywatnego, Mauretańskiej Izbie Handlowej Stowarzyszeniu
Pracodawców oraz Mauretańskim Centrum Informacji Rozwoju Technologicznego
i Gospodarczego.
Aby otworzyć lokalne biuro, inwestor powinien udać się do Urzędu ds. Rozwoju Sektora
Prywatnego lub tzw. Guichet unique w Ministerstwie Gospodarki i Finansów. Guichet
unique powstało w celu ułatwienia i uproszczenia procedur inwestycyjnych. W 2007 roku
powołano też prezydencką Radę ds. Inwestowania w Mauretanii (PCIM), która ma za zadanie
promowanie możliwości inwestycyjnych, identyfikowanie barier inwestycyjnych oraz ocenę
istniejących zasad i procedur, w celu zainteresowania zagranicznych inwestorów.
W Guichet unique należy złożyć projekt planowanej działalności, a także wypełnić niezbędne
dokumenty w celu otrzymania Certyfikatu Inwestora. Ten certyfikat jest niezbędny,
aby prowadzić legalną działalność i jest wymagany przez cały czas trwania inwestycji
lub projektu. Warto także skontaktować się z ministerstwem odpowiedzialnym za branżę,
której będzie dotyczyła inwestycja, a także z ministerstwem gospodarki i finansów,
spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.
Importer towarów do Mauretanii powinien posiadać fakturę, certyfikat pochodzenia
produktu, oraz certyfikat kontroli i jakości wydany przez mauretańskie służby nadzoru
(Société Géneral de Surveillance). Opis produktu powinien być sporządzony w języku
arabskim. Zgodnie z wymogami islamu, nie wolno sprowadzać do Mauretanii alkoholu,
wieprzowiny a także broni palnej.
Podatki i opłaty importowe są wysokie. Opłaty wahają się od 0% do 35% w zależności
od znaczenia towaru dla rynku lokalnego. Od momentu liberalizacji handlu w latach 90-tych
nie stosuje się barier w handlu. Przeszkody pozataryfowe to opóźnienia w cleniu produktów.
Importerzy skarżą się też na skomplikowane procedury i korupcję. Problemy z inwestycjami
w Maroku wynikają też z powodu braku wyszkolonego personelu, oraz infrastruktury: wody,
elektryczności i transportu. Podatki i inne opłaty są relatywnie wysokie w porównaniu
z krajami sąsiadującymi. Co więcej, wszechobecna korupcja i złożoność procedur celnych
stanowią poważny problem i wyzwanie dla potencjalnych inwestorów.
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