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4. Dwustronna wspó praca gospodarcza
4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

Uwarunkowania prawno – traktatowe wspó pracy gospodarczej Jordanii z Polsk :
- Umowa  o mi dzynarodowych przewozach drogowych z 30 pa dziernika 1978 r.,
- Umowa o komunikacji lotniczej z 22 listopada 1993 r.,
- Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania

uchylaniu si  od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu, z pa dziernika
1997 r.,

- Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, z 4 pa dziernika 1997 r.

4.2. Handel zagraniczny.

Wielko  obrotów handlowych Polski z Jordani
w mln USD

2006 2007 2008*

Obroty 39,009 25,666 95,73
Eksport z Polski 27,221 25,142 76,72
Import do Polski 11,788 0,524 19,01
Saldo 15,433 24,618 57,71
ród o: *Dane za 2007 i 2008 roku wg. CISG MG.

W 2008 roku odnotowano rekordowe wyniki w historii polsko-jorda skiej wymiany
handlowej – ponad trzykrotny wzrost polskiego eksportu. Na rekordowy poziom obrotów
handlowych mia o wp yw wznowienie przez polskie zak ady importu fosforytów z Jordanii.

Dominuj cymi pozycjami w polskim eksporcie do Jordanii w 2008 roku by y:

- wyroby tytoniowe – 47,5 mln USD, 70,4% udzia u w eksporcie ogó em
- opony pneumatyczne –  2,6 mln USD, 3,8% udzia u w eksporcie ogó em (w 2007 r.4,95

mln USD,w 2006 r. – 3,8 mln USD)
- oleje powsta e z przeróbki ropy naftowej i minera ów bitumicznych – 2,1 mln USD, 3,1%

udzia u w eksporcie ogó em (w 2007 r. 989 tys. USD, w 2006 roku nie odnotowano
polskiego eksportu w tej pozycji towarowej).

W 2008 r. w polskim eksporcie do Jordanii dominuj  wyroby tytoniowe . W stosunku do 2007 roku
wyst pi  spadek warto ci eksportu zakresie takich towarów jak opony samochodowe oraz sery
i twarogi. Dane za 2008 r. potwierdzaj  pozytywne trendy w zakresie zmiany struktury
polskiej oferty eksportowej kierowanej na rynek jorda ski. Na znaczeniu trac  dominuj ce
w latach ubieg ych towary stosunkowo nisko przetworzone takie jak np. stal, cement czy
cukier. W 2008 roku na rynku jordanskim sprzedawali my produkowane w Polsce ci gniki –
1,9 mln USD oraz pojazdy samochodowe – 1,4 mln USD. Ponadto wa  pozycj  w polskim
eksporcie stanowi  ró nego typu urz dzenia mechaniczne i elektryczne, których czn
warto  w naszych statystykach przekracza kwot  3,5 mln USD. Nale y odnotowa  fakt, i
firmy jorda skie zacz y w wi kszym zakresie importowa  meble i sprz t medyczny (469 tys.
USD) oraz leki (419 tys. USD). Co wskazuje na popraw  konkurencyjno ci naszych towarów
przemys owych.
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Natomiast w imporcie z Jordanii (19,01 mln USD) dominowa y produkty mineralne oraz
przemys u chemicznego:
- fosforyty (10,2 mln USD)
- azotany (1 mln. USD).

Ponownie najwa niejsz  pozycj  eksportow  Jordanii do Polski stanowi y  fosforyty, które
 g ównym bogactwem naturalnym tego kraju. W 2007 roku nie odnotowano importu

fosforytów (w 2006 r. – 11,3 mln USD). G ównym importerem fosforytów jorda skich by y
Zak ady Chemiczne ”Police” S.A..

ównymi odbiorcami polskiego eksportu s  firmy prywatne. Polska z obrotami na poziomie  ok. 80
mln USD plasuje si  w ród redniej wielko ci partnerów gospodarczych Jordanii.

4.3. Wzajemne inwestycje
Jorda skie oficjalne ród a statystyczne nie odnotowa y polskich inwestycji

w Jordanii.
Brak polskich inwestycji w Jordanii wi e si  z braniem pod uwag  potencjalnego ryzyka
przez przedsi biorców z naszego kraju. Z uwagi na po enie geograficzne Jordanii
w niestabilnym politycznie regionie wiata, perspektywa rozwoju gospodarki jorda skiej jest
w du ym stopniu uzale niona od sytuacji polityczne w pa stwach s siednich: Iraku, Izraelu,
Autonomii Palesty skiej oraz Syrii i Egipcie. Eskalacja istniej cych konfliktów maj cych
swój  wymiar  w  aktach  terrorystycznych  w  najbli szym  otoczeniu  Jordanii  wp ywa
negatywnie na postrzeganie równie  tego pa stwa przez inwestorów zagranicznych.

4.4. Wspó praca regionalna

W wymiarze gospodarczym przyk adem regionalnych procesów integracyjnych, w których
czynnie uczestniczy Jordania jest d enie do utworzenia do roku 2012 Euro- ródziemnomorskiego
Obszaru Wolnego Handlu jako ekonomicznej podstawy Partnerstwa ródziemnomorskiego. Etapem
jego tworzenia by o podpisane w 2003 roku tzw. Porozumienia z Agadiru, tworz cego stref  wolnego
handlu obejmuj  Jordani , Egipt, Tunezj  i Maroko. Poprzez zawieranie przez UE z krajami
ródziemnomorskimi Umów Stowarzyszeniowych (Association Agreement – AA), zast piono

funkcjonuj ce dotychczas umowy o wspó pracy. W zakresie handlu zagranicznego Umowa
Stowarzyszeniowa (AA)  UE z Jordani  przewiduje znoszenie op at celnych i barier pozataryfowych
w handlu produktami przemys owymi, zgodnie z ustalonymi w kontaktach bilateralnych zasadami
i horyzontem czasowym.

W odniesieniu do produktów rolnych liberalizacja handlu nast puje na zasadzie obopólnych ust pstw,
z uwzgl dnieniem tradycyjnych strumieni handlu oraz obecnie funkcjonuj cych polityk rolnych
w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych.

4.5. Wspó praca samorz dów gospodarczych

Aktywna  wspó praca  samorz dów  gospodarczych  rozpocz a  si  w  2004  roku,  kiedy  to  po  raz
pierwszy Ambasada RP w Ammanie  zorganizowa a Polsko-Jorda skie Forum Biznesu „Polska
Bli ej”. Impreza  ta, maj ca charakter konferencji i forum bezpo rednich spotka  przedsi biorców
polskich i jorda skich, nabra a cyklicznego charakteru i w  czerwcu 2008 r. zorganizowano jej pi
edycj .  W przygotowania  kolejnych forów biznesu w latach 2005, 2006 i 2007 zaanga owane by y
samorz dy  gospodarcze  obu  krajów.  Ze  strony  Polski  najwi ksz  rol  odgrywa a  Krajowa  Izba
Gospodarcza. KIG przygotowywa a pod wzgl dem merytorycznym kolejne misje gospodarcze a tak e
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wspiera a finansowo organizacj  polsko-jorda skich konferencji gospodarczych oraz publikacje
materia ów specjalistycznych promuj cych polskie przedsi biorstwa i firmy. W IV  Polsko-Jorda skim
Forum Biznesu w 2006 r. wzi  udzia  prezes KIG Andrzej Arendarski. W trakcie forum podpisano
porozumienie o wspó pracy mi dzy Krajow  Izb  Gospodarcz  a Jorda sk  Izb  Handlow . KIG
wspomaga równie  jorda skich przedsi biorców udaj cych si  na rozmowy handlowe do Polski
poprzez organizowanie im spotka  biznesowych z polskimi partnerami. KIG organizowa  równie
misje polskich handlowców na  corocznie odbywaj ce si  w Jordanii mi dzynarodowe  targi „Rebuild
Iraq”.

Ze strony Jordanii wspó organizatorem kolejnych edycji Polsko-Jorda skiego Forum Biznesu by o
Stowarzyszenie  Biznesu Jordania-Europa. Zajmowa o si  ono wyszukiwaniem partnerów jorda skich
dla polskich firm i przedsi biorstw oraz aktywnie uczestniczy o w merytorycznym technicznym
przygotowywaniu konferencji gospodarczych. W latach 2004 – 2008  odby o si  5 edycji forum
biznesu i nigdy nie zabrak o na nich przedstawicieli Amma skiej Izby Handlowej i Jorda skiej Izby
Przemys owej.  Cz onkowie tych organizacji samorz dowych nawi zali stosowne relacje z polskimi
partnerami.

W czerwcu 2008 r., w czasie V Polsko-Jorda skiego Forum Biznesu ”Polska Bli ej ” odby o  si
pierwsze robocze posiedzenie Polsko-Jorda skiej Rady Biznesu. Pomys  jej utworzenia narodzi  si
w listopadzie 2005 r. w czasie obrad III Polsko-Jorda skiego Forum Biznesu i nawi zuje do
stosownych uzgodnie  polsko-jorda skich w czasie oficjalnej wizyty w Polsce króla Jordanii
Abdullaha, we wrze niu 2004 r. Przewodnicz cym Rady zosta  Mohammad Halajka (by y
wicepremier Jordanii i minister przemys u i handlu, a obecnie rektor Arabskiej Akademii Bankowo ci
i Finansów). W sk ad Rady weszli przedsi biorcy polscy i jorda scy uczestnicz cy w obradach forum.
Do Polsko-Jorda skiej Rady  Biznesu mog  nale  przedsi biorcy indywidualni oraz polskie
i jorda skie przedsi biorstwa. G ównym celem dzia  jest wzajemna pomoc w kontaktach
handlowych oraz promocja inwestycji w Polsce i Jordanii.


