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Senegal: Dades generals

Dades Generals

Superfície 196.722  km2

Població 17,2 milions de persones (e)

Densitat de població 87,0 hab./km2

Idioma Francès (oficial), Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, 
Soninke

Moneda Franc CFA de l'Àfrica Occidental, 1 EUR = 655,96
XOF (tipus de canvi mig 2021)

Esperança de vida 70,0 anys

Religió Musulmana (97,2%)
Cristiana (2,7%)

Taxa d’alfabetització + 
15 anys

51,9%

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE

(e) estimació
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Senegal: Quadre macroeconòmic i infraestructures

Quadre Macroeconòmic 2021 

Creixement econòmic 2021: 6,1% 2022: 4,7% (e) 2023: 8,1% (e)

PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis

64.809 M$
16,9%
24,3%
58,8%

PIB per càpita (PPP) 3.767,1 $ (e)

Inflació 2,2%

Taxa d’atur 3,7%

Deute públic 73,2% del PIB

Balança compte corrent -13,2% del PIB (e)

Risc creditici B+

Infraestructures

Aeroports 9

Aeroport principal Blaise Diagne International Airport

Xarxa ferroviària 906 km

Carreteres 16.665 km

Ports principals Dakar

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), S&P

(e) estimació
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Senegal: Proveïdors principals

Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)

França
11,2%

Xina
9,9%

Índia
7,9%

Rússia
6,7%

Nigèria
6,3%

Font: ITC-Trademap



5

Relacions comercials Catalunya – Senegal

176 empreses exportadores regulars a Senegal.
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Nota: Dades en milions d’euros

*Dades provisionals

Exportacions Importacions

Taxa de variació 2021/2020 34,5% 70,2%

Principals productes
(pes s/total exportat/importat 
al país en %)

Combustibles (22,7%) 
Coure (11,8%)

Maquinària (11,3%)

Manufactures de cabell 
(59,3%)

Peix (30,1%)
Fruites (3,6%)

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat per 
Catalunya (pes en %)

0,1% <0,1%

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat al país 
per Espanya (pes en %)

22,2% 9,0%

Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX
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Inversió estrangera (I)

Senegal a Catalunya

• La inversió de Senegal a Catalunya ha estat pràcticament inexistent en el 
darrers cinc anys (només 1.500 euros en activitats immobiliàries el 2021).

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Inversió estrangera (II)

Catalunya a Senegal

• La inversió de Catalunya a Senegal ha estat pràcticament inexistent 
en els darrers cinc anys (tan sols 1.520 euros en comerç el 2017).

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Senegal

12 filials catalanes de 9 empreses matriu

• AGROLIMEN SA

• ASISTENCIA Y SUMINISTROS MECANICOS SA

• COBEBA SA

• CORPORACIÓN MEGATEL SL

• EURONA WIRELESS TELECOM SA

• MIXTA AFRICA SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual 
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera 
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital 
(pot ser estranger). Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Empreses senegaleses establertes a Catalunya

No hi ha filials senegaleses establertes a Catalunya

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es 
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de 
si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. 
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Oportunitats de negoci internacional a Senegal (I)

Alimentació

Oportunitats en el sector agroalimentari a Senegal.
El Senegal té una indústria agroalimentària desenvolupada i suposa una plataforma industrial per als mercats veïns. També és el primer 
mercat turístic de la regió, i les indústries també responen a la demanda del segment de serveis alimentaris. Els ingredients i la premescla són 
demandes del mercat que poden representar oportunitats per a les empreses catalanes. El sector es caracteritza per una certa concentració i 
per la seva importància estratègica. Des de col·laboracions comercials amb el sector privat fins a projectes de cooperació tecnològica amb 
l’Institut de Technologie Alimentaire, el Senegal és un mercat d'enllaç altament professional que presenta una porta d'entrada a la regió.

Química i 
plàstics

Productes químics al Senegal 

La gran majoria dels productes químics a l'Àfrica occidental s’importen a causa de la baixa producció local, que es limita, en el 
nivell bàsic, a detergents, productes cosmètics, pintura i fertilitzants. Específicament al Senegal, es detecten com a 
oportunitats els productes següents: fertilitzants, pesticides, productes químics per al tractament d’aigua, química industrial i 
química per a la construcció. També hi ha demanda de productes químics per a la indústria alimentària. El 2021 el Senegal va 
importar productes químics diversos per un valor de 972 milions de USD.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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Oportunitats de negoci internacional a Senegal (II)

Hàbitat

Materials de construcció per nous projectes urbans al Senegal.
El Plan Sénégal Emergent està planificant una nova ciutat industrial i administrativa, la ciutat de Diamniadio, a prop de Dakar. S'estan 
impulsant nous projectes de promoció immobiliària i hi ha demanda de solucions per a habitatges per a la població de poder adquisitiu mitjà-
alt, que està creixement, com, per exemple, solucions d'habitatge social amb el programa Une Famille Un Toit. Hi ha oportunitats per als 
materials de construcció, els acabats per a la construcció residencial, comercial i industrial, i les tecnologies de construcció sostenibles. 

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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ACCIÓ
Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i 
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no 
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la 
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Més informació sobre el país:

@accio_cat

@catalonia_ti

https://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/africa-
subsahariana/senegal/

Gràcies

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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