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3. Gospodarka 
 
 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 
 
Pomimo istnienia znacznych zasobów bogactw naturalnych, Sudan jest bardzo ubogim 
krajem. Wg ostatnich badań przeprowadzonych przez Bank Światowy oraz UNDP, szacuje 
się, Ŝe około 60-75% populacji Północnego Sudanu i około 90% Południowego Ŝyje za 
poniŜej 1 USD na dzień. Rozwój gospodarki został znacznie zahamowany przez nieustanne 
konflikty wewnętrzne. PKB per capita wg MFW wyniosło 1 174 USD w 2007 r. Szacunki 
Economic Intelligence Unit wskazują na wzrost do 2 215 USD w 2008 r., co stanowi połowę 
analogicznego wskaźnika w Egipcie. NaleŜy zaznaczyć, iŜ występują znaczące róŜnice w 
poziomie Ŝycia i tempie rozwoju pomiędzy terenami zurbanizowanymi oraz pozamiejskimi, 
jak równieŜ pomiędzy poszczególnymi regionami. W rzeczywistości inwestycje, przemysł i 
usługi zlokalizowane są w Chartumie i okolicach, co pobudza migracje do terenów 
miejskich. MoŜe to mieć wpływ na niŜszą produkcję rolną oraz zuboŜenie społeczeństwa 
zarówno w miastach jak i na wsi.  
 
Średni wzrost PKB w latach 2005-2008 wyniósł około 9%  i jest wynikiem rozwoju 
sektora ropy i inwestycji w komplementarną do niego infrastrukturę. Inwestycje te 
napływają głównie z  Azji oraz Zatoki. Udział w dynamice wzrostu miały równieŜ dobre 
wyniki sektora rolniczego oraz dobra koniunktura w sektorze budowlanym. Sudańczycy 
zamieszkujący tereny niezurbanizowane Ŝyją na bardzo niskim poziomie nawet jak na 
standardy lokalne. Ekspansja gospodarcza finansowana była w ostatnich latach z przychodów 
z eksploatacji złóŜ ropy. Zwrócić jednak naleŜy uwagę, iŜ rosnące praktycznie w kaŜdej 
kategorii wydatki przewyŜszyły wzrost przychodów, co doprowadziło do deficytu finansów 
publicznych – średnio 2,4% PKB w latach 2005-2008 (Economist Intelligence Unit). 
Zakłada się, iŜ dynamiczny wzrost gospodarczy mógłby być jeszcze szybszy, jednak konflikt 
w Darfurze wciąŜ zniechęca dawców pomocy, hamuje decyzje inwestycyjne, utrudnia spłatę 
długu oraz sprawia, iŜ zniesienie sankcji nałoŜonych na Sudan jest mało prawdopodobne.  
 
Inflacja w Sudanie osiągała wysokie wartości w latach dziewięćdziesiątych (do 133% w 
1996). Wprowadzanie reform przy współpracy z MFW skutkowało obniŜeniem presji 
inflacyjnej do około 8% w latach 2003-2007. Wzrost cen produktów na światowych 
rynkach w 2008 r. wywołał wzrost inflacji w Sudanie po raz pierwszy od dekady do poziomu 
17,8% (dane odnośnie inflacji dotyczą głównie większych miast na północy kraju). GOSS 
prowadząc własne statystyki podał (wg EIU), iŜ inflacja w 2008 r. wyniosła 24,8%, czyli 
znacząco więcej niŜ na północy. Rząd, pomimo częściowej redukcji w 2006 r., wciąŜ 
utrzymuje subsydia na podstawowe dobra i usługi. Sudan ma dług zagraniczny w 
wysokości około 30 mld USD. Dopóki kraj nie wejdzie na stabilną ścieŜkę wzrostu 
gospodarczego oraz politycznych reform zmniejszenie zadłuŜenia jest mało prawdopodobne. 
Niezmiennie wysoko utrzymuje się stopa bezrobocia, szacowana oficjalnie na około 20% w 
ostatnich dwóch latach, choć według źródeł zagranicznych jest ona znacznie wyŜsza i mieści 
się w przedziale 30 – 40 %. 
 
 
Od 1997 r. rząd Sudanu współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. 
Współpraca ta ma na celu wdroŜenie reform gospodarczych, podtrzymanie stabilizacji 
ekonomicznej kraju, redukcję ubóstwa oraz osiągnięcie jak wyŜszej dynamiki rozwoju. W 
corocznym monitoringu programu prowadzonym przez pracowników MFW, postęp w 
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realizacji jego załoŜeń w 2008 r. oceniono jako „ogólnie dobry”. Choć wg ekspertów 
zagranicznych, program był zbyt ambitny jak na moŜliwości Sudanu, w kolejnych latach kraj 
ten wykazywał zaangaŜowanie w realizację zobowiązań. W rezultacie, sytuacja gospodarcza 
Sudanu zaczęła się widocznie poprawiać, czego odzwierciedleniem był choćby spadek stopy 
inflacji z 3- do 1-cyfrowej, stabilizacja waluty lokalnej, imponujący wzrost gospodarczy. Tym 
pozytywnym trendom sprzyjał w ostatnich 10 latach szybki rozwój sektora eksportu ropy 
naftowej i równoczesny wzrost cen tego surowca w świecie, co z kolei przyczyniło się do 
zwiększonego napływu kapitału zagranicznego do Sudanu, a tym samym pozwoliło na 
podniesienie poziomu wydatków publicznych. Z uznaniem MFW spotkały się natomiast 
działania Bank of Sudan mające na celu ujednolicenie stosowanej w Sudanie jednostki 
płatniczej (dinary sudańskie SDD dominujące w północnej części kraju oraz waluty obce 
pozostające w powszechnym obiegu na południu). Od pierwszych miesięcy 2007 r. 
rozpoczęto wprowadzanie nowej waluty – funta  sudańskiego SDG - jako powszechnie 
przyjętego środka płatniczego. 
 
Bank Światowy  w rankingu „Doing Business 2009” wskazuje, iŜ w stosunku do 181 
analizowanych gospodarek, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w Sudanie 
pogorszyła się o 5 pozycji, w związku z czym Sudan spadł w rankingu z 142 miejsca w  
2008 r. na 147 w 2009 r. Równocześnie agencja Transparency International, badająca 
sytuację w 180 krajach pod kątem występowania zjawisk korupcyjnych  obniŜyła notowania 
Sudanu z 172 pozycji (2007 r.) do 173 pozycji w 2008 r. PowyŜsze negatywne oceny wiąŜą 
się głównie z faktem pogarszającej się przejrzystości co do wielkości osiąganych przychodów 
oraz ich przepływu w szybko rozwijającym się sektorze ropy naftowej, uwaŜanym za 
najbardziej korupcjogenny. 
 
W ostatnich kilku latach notowany jest systematyczny wzrost obrotów handlu zagranicznego 
Sudanu. Obroty handlowe ogółem osiągnęły 21,24 mld USD w 2008 r., co w stosunku do 
roku 2007 (16,27 mld USD) oznacza prawie 31 % wzrostu. Struktura handlu zagranicznego 
zmieniła się znacząco w wyniku rozwoju przemysłu wydobycia ropy, tworząc nadwyŜkę w 
obrotach handlu zagranicznego. Eksport wzrósł z powodu zwiększenia sprzedaŜy ropy oraz 
wzrostu cen tego produktu na rynku międzynarodowym. W rezultacie w 2008 r. eksport 
osiągnął wartość 12,36 mld USD (szacunki EIU), co oznacza wzrost o 52% w stosunku do 
2007 r. Ropa stanowi 94% całości eksportu Sudanu, co sprawia, iŜ gospodarka jest 
niezmiernie czuła na światowe wahania cen ropy. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy 
równieŜ stopniowy wzrost importu, co w duŜej mierze spowodowane jest zakupem dóbr 
(urządzeń i maszyn) związanych z rozwojem petro-przemysłu, jak i infrastruktury do niego 
komplementarnej. NaleŜy podkreślić fakt osiągnięcia przez Sudan wysokiej nadwyŜki w 
obrotach handlowych, wynoszącej 3,48 mld USD, co pozwoliło na zredukowanie ujemnego 
salda rachunku obrotów bieŜących z 11% PKB w 2007 r. do 7,2 % PKB w 2008 r. Od 
momentu rozpoczęcia eksploracji złóŜ ropy naftowej pozycję największych importerów 
sudańskich produktów przejęły Chiny i Japonia (kolejno 68% i 19% udziału w 
całkowitym eksporcie Sudanu) zastępując na tym miejscu Arabię Saudyjską. Od 2003 r. 
Chiny są równieŜ największym eksporterem na rynek sudański z udziałem ca 28% w 
całkowitym imporcie Sudanu. Jest to konsekwencja bardzo silnej pozycji firm chińskich w 
Sudanie w sektorze ropy jak równieŜ w pozostałych sektorach. Arabia Saudyjska jest drugim 
dostawcą produktów na rynek sudański z 7,5% udziałem w całości sudańskiego importu.  

 
Wg Banku Światowego Sudan znajduje się na liście 26 krajów najbardziej naraŜonych na 
wpływ światowego kryzysu gospodarczego. Szacuje się, iŜ dwucyfrowy wzrost gospodarczy, 
którego Sudan doświadczył w 2008 r. ulegnie znacznej korekcie w nadchodzących latach. Ma 
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na to wpływ duŜa zaleŜność gospodarki od światowych cen ropy naftowej. Recesja na 
rynkach międzynarodowych wpłynie negatywnie na wartość eksportu Sudanu. Prognozuje 
się, iŜ w związku z ograniczeniem konsumpcji i inwestycji ucierpi równieŜ zaleŜny od nich 
sektor usług, który jest głównym (spośród tzw. „non-oil sectors”) kołem zamachowym 
gospodarki. Wpływ światowego kryzysu odczuwalny będzie w całym Sudanie, jednak 
najbardziej uwidoczni się on w jego południowej części, gdzie dochody z ropy naftowej 
stanowią 97% całkowitego dochodu regionu.  
 

3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych 
 

Wskaźnik 2005 2006 2007 2008 

PKB [mld USD]1 24,92 35,22 45,27 58,443est 

Tempo wzrostu PKB [%]3 6,30 11,30 10,20 8,30est 

PKB per capita [USD]1 675 934 1 174 1 8085 

Relacja deficytu finansów publicznych do PKB [%]3 1,80 4,30 3,80 3,40est 

Relacja długu zagranicznego do PKB [%]3 97,3 73,00 60,00 51,10 

Stopa inflacji (CPI)  [%]3 8,50 7,20 8,00 17,805 

Wartość obrotów handlu zagranicznego1 [mld USD] 12,21 13,73 16,27 21,245 

Wartość eksportu towarów [mld USD]1 4,82 5,66 8,15 12,365 

Wartość importu towarów [mld USD]1 7,39 8,07 8,12 8,885 

Relacja deficytu na rachunku obrotów bieŜących bilansu 
płatniczego do PKB [%]3 

8,50 13,50 11,00 7,20est 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich [mld USD]4 

2,31 3,54 2,44 b.d. 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich [mld USD] 4 

0 0,007 0,011 b.d. 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (inward) [mld USD] 4 

b.d. 11,39 13,83 b.d. 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (outward) [mld USD] 4 

0 0 0 b.d. 

 
1 – UNCTAD, Handbook of Statistics 2008 
2 – Bank Światowy. 
3 – Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
4 - UNCTAD, World Investment Report 2008 
5 – Economist Intelligence Unit estimates 
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3.3. Główne sektory gospodarki 
 
NajwaŜniejszymi sektorami sudańskiej gospodarki z punktu widzenia udziału w PKB są: 
rolnictwo (31%), przemysł (34,7%) oraz usługi (34,2%) . Rolnictwo do niedawna było 
głównym motorem wzrostu, jednak rozpoczęcie eksploatacji złóŜ ropy naftowej w rejonie 
wprowadziło znaczące zmiany w strukturze PKB. Wzrost znaczenia sektora ropy przyczynił 
się do znaczącego wzrostu wartości sudańskiego eksportu, jak równieŜ istotnego zwiększenia 
się wartości wydatków inwestycyjnych, co w rezultacie doprowadziło równieŜ do wzrostu 
importu.  
 
Do 1999 r. z sektora rolniczego pochodziło większość sudańskiego eksportu. W 2008 r. 
stanowił on juŜ jedynie około 5% jego wartości. Na rolnictwo wciąŜ jednak przypada 
większość zatrudnienia w kraju. Wg MFW w sektorze tym pracuje dwie trzecie zatrudnionych 
Sudańczyków. Sektor rolniczy, szczególnie na południu, charakteryzują gospodarstwa o 
charakterze koczowniczym i pasterskim, nawadniane przez wody deszczowe. Na północy 
kraju moŜna spotkać wielkopowierzchniowe, zmechanizowane farmy posiadające równieŜ 
własny system irygacji oparty na wodach Nilu. Sezam i Ŝywiec są podstawowymi 
produktami eksportowymi sektora rolniczego. Stanowią one odpowiednio 22% i 20% 
eksportowanych towarów sektora „non-oil”. śywiec skierowany jest głównie do krajów 
Zatoki. Znaczenie bawełny w eksporcie spadło, jednak wciąŜ stanowi ona około 15% 
towarów sektora „non-oil”.  
 
W rezultacie rozpoczęcia poszukiwań i wydobycia ropy w Sudanie, udokumentowane 
zasoby ropy wzrosły z 300 mln baryłek w 1997 r. do 6,6 mld baryłek w 2007 r. (wg 
British Petroleum). Większość tych złóŜ znajduje się na południu kraju. Dzięki inwestycjom 
wydobycie ropy wzrosło z 63 000 baryłek dziennie (b/d) w 1999 r. do 457 000 b/d w 2007 r. 
Większość BIZ napływających do Sudanu trafia do sektora ropy i pochodzi od firm z Chin, 
Malezji i Indii. W Sudanie pozyskuje się równieŜ złoto, głównie w kooperacji ze spółkami z 
Chin i Francji. Rezerwy złota w Sudanie szacowane są na 32 tony. Skoncentrowane są one 
głównie w rejonie Red Sea Hills. Wydobycie złota spada w porównaniu z poprzednimi latami 
i wynosi obecnie około 3 tony na rok. Największymi przedsiębiorstwami są trzy 
międzynarodowe konsorcja z udziałem sudańskiej firmy państwowej Sudapet: GNPOC 
Greater Nile Petroleum Operating Co. i Petrodar, w których największym udziałowcem jest 
CNPC – Chiny oraz WNPOC White Nile Petroleum Operating Co., z głównym udziałowcem 
Petronas – Malezja. Do najwaŜniejszych inwestorów zagranicznych naleŜą: Chinese National 
Petroleum Corporation (CNPC), Petronas (Malezja), Indian Oil & Natural Gas Company 
(ONGC), w dalszej kolejności Al Thani (Emiraty Arabskie) i Lundin (Szwecja). W ostatnim 
okresie dołączyły do nich m.in. firmy: Zafer (Pakistan), Al-Qahtani (Arabia Saudyjska), 
Ansan Wikfs (Jemen), DPI (Jordania), PetroSA (RPA) czy All Africa (Libia).  
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3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym 

 
Liga Państw Arabskich  
Arab League  
www.arableagueonline.org  
 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy  
International Monetary Fund – IMF  
www.imf.org  
 
Arabski Fundusz Walutowy  
Arab Monetarny Fund  
www.amf.org.ae 
 
Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki   
Common Market for Eastern  and Southern Africa - COMESA 
www.comesa.int  
 
Islamski Bank Rozwoju  
Islamic Development Bank  
www.isdb.org  
 
Afrykański Bank Rozwoju  
African Development Bank  
www.afdb.org  
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. WyŜywienia i Rolnictwa 
Food and Agriculture Organization – FAO 
www.fao.org  
 
World Intellectual Property Organization - WIPO 
www.wipo.int  
 
African Regional Intellectual Property Rights Organization 
www.aripo.org  
 
 

3.5. Relacje gospodarcze z UE 
 
Zgodnie ze statystykami UE eksport krajów EU27 do Sudanu w 2007 r. wyniósł  
1,1 mld EUR, co stanowi około 0,09% całkowitego eksportu EU27. Eksport EU27 do 
Sudanu zdominowany jest urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi (52,9% udziału w 
eksporcie). W dalszej kolejności na liście grup produktowych eksportowanych do Sudanu 
znajdują się pojazdy transportowe oraz samoloty (10,7% udziału w eksporcie). W porównaniu 
do 2006 r. eksport zmniejszył się o 28%, głównie poprzez zmniejszenie eksportu pojazdów 
transportowych i samolotów (spadek o 234 mln EUR), przetworzonej Ŝywności napojów i 
tytoniu (spadek o 100 mln EUR). Głównymi krajami spośród UE eksportującymi do Sudanu 
są Niemcy (21,1% eksportu), Włochy (15,7% eksportu), Wielka Brytania (15,2% eksportu), 
Francja (12,3%).  
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Import EU27 z Sudanu w 2007 r. wyniósł 142,5 mln EUR, co stanowi około 0,01% 
całkowitego importu krajów UE27. Podstawową grupę produktową stanowiły warzywa i 
owoce (58% udziału w imporcie) oraz przetworzone produkty Ŝywnościowe, napoje i tytoń 
(20,2% udziału w imporcie). W porównaniu do 2006 r. import zwiększył się o 27% głównie 
poprzez wzrost zakupów warzyw i owoców (wzrost o 29 mln EUR). Głównymi krajami UE 
importującymi produkty z Sudanu są Włochy (27,6%), Wielka Brytania (20,9%), Francja 
(16,4%) oraz Niemcy (11,9%).  
Sudan ma ujemny bilans handlu zagranicznego z EU27 i wyniósł on w 2007 r. około 954 mln 
EUR.  
Unia Europejska współpracuje z Rządem Jedności Narodowej w Chartumie jak równieŜ z 
Rządem Południowego Sudanu w Jubie przy wspieraniu rozwoju kraju oraz realizacji załoŜeń 
Millenium Development Goals. Jednym z priorytetów współpracy jest pomoc w zapewnieniu 
najpilniejszych potrzeb wynikających z trwających bądź zakończonych konfliktów. Po 
podpisaniu CPA, w ramach walki z niedoŜywieniem UE dostarcza równieŜ Ŝywość na teren 
Sudanu. Edukacja jest jedną z kluczowych przestrzeni współpracy pomocowej pomiędzy 
Sudanem a UE. Analfabetyzm jest bardzo powszechnym zjawiskiem u dorosłych 
Sudańczyków, natomiast mniej niŜ połowa dzieci uczęszcza do szkół podstawowych. UE 
aktywnie niesie pomoc humanitarną w ogarniętym konfliktami Darfurze.  Deklaruje równieŜ 
gotowość do zapewniania pakietu pomocowego dla rozwoju Darfuru, który miałby wspierać 
pokój w regionie. Zgodnie z danymi UE, pomoc dla Sudanu w 2008 r. przekroczyła 136 mln 
EUR, z czego największa część została przeznaczona na Ŝywność, pomoc medyczną, wodę, 
zapewnienie schronienia, poprawę warunków sanitarnych.  
 


