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3. Gospodarka
3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej
Jorda ski produkt krajowy brutto w 2008 r. wyniós  20,014 mld USD (2007 r. 15,9

mld USD, 2006 r. 14,2 mld USD). W 2009 r. przewidywane jest osi gni cie PKB równie  na
poziomie ok. 20 mld USD. rednioroczne tempo wzrostu w ostatnich trzech latach: 2004 –
8,4%, 2005 – 7,2%, 2006 – 6,4%, 2007 – 5,8%, 2008 – 5,6%. Gospodarka jorda ska
odnotowuje sta y wzrost od 2004 r., cho  tempo wzrostu spada. Warto  PKB na mieszka ca
w 2008 r. – 3 422 USD (2007 r. – 2767 USD, w 2006 r. – 2533 USD).
Ograniczone zasoby naturalne oraz uzale nienie od zewn trznych dostawców ropy naftowej
powoduj , e najwi kszy udzia  w tworzeniu PKB w 2008 r. mia  sektor us ug – turystyka
i sektor bankowy (67,7 %), przemys  (18,2%), budownictwo (5,1%), rolnictwo (2,2%)
i górnictwo (4,5%). W górnictwie odnotowano wzrost procentowego udzia u w tworzeniu
PKB w porównaniu do 2007 r. Stopa inflacji wzros a w 2008 r. do 14,9% (w 2007 r. 5,7% ,w
2006 r. 6,3%).W pierwszych pi ciu miesi cach 2008 r. ceny ywno ci wzros y o 15,5%, za
ceny produktów naftowych i energii elektrycznej wzros y o 44,3%. Rz d zaprzesta
dotowania cen paliw i dostosowa  je do cen wiatowych. W ramach liberalizacji gospodarki
rz d jorda ski w ci gu ostatnich dwóch lat stopniowo podwy sza  ceny paliw, poniewa
dotacje przy stale rosn cych wiatowych cenach tego surowca, zwi ksza y deficyt bud etowy
w 2005r. – 3,9% PKB, w 2006 r.- 4,4%, w 2007r. - 4,7%.
W Jordanii obserwuje si  wzmo ony nap yw bezpo rednich inwestycji zagranicznych,

ównie z pa stw Zatoki Perskiej, które przewa nie lokowane s  w sektorze turystycznym
i budownictwie. Kapitalizacja Gie dy Amma skiej wynosi a w I po owie 2008 r. ok. 40 mld
USD (200% PKB). Inwestorzy arabscy posiadaj  33,9% akcji spó ek notowanych na gie dzie
jorda skiej, za  16,5% - inni cudzoziemcy. W sektorze finansowym cudzoziemcy kontroluj
52,1% kapita u, w sektorze us ugowym 33,8% za  w sektorze przemys owym 53,3%. W
styczniu 2008 r. Jorda ski Zarz d Inwestycji wprowadzi  w ycie program o nazwie
„Narodowa Strategia Inwestycyjna”. Przygotowano 75 projektów inwestycyjnych, wybrano
16 krajów, o których inwestycje w swoim kraju b dzie zabiega .
W I po owie 2008 r. Jordania podpisa a porozumienie o sp acie zagranicznego zad enia
z 10 krajami (Klub Paryski). Zad enie spad o z 7,4 mld USD (44,8% PKB) na pocz tku do
5,13 mld USD (26,3% PKB) na koniec grudnia 2008 r., co prze o si  na wzrost zaufania
inwestorów zagranicznych.
W I po owie 2008 r. zwi kszy  si  deficyt bud etowy z powodu wprowadzenia pakietu
socjalnego (podwy ki pensji urz dników pa stwowych, s b mundurowych oraz emerytur
i rent) ukierunkowanego g ównie na wsparcie najs abiej sytuowanych grup spo ecznych. W
2008 r. deficyt bud etowy, z uwzgl dnieniem darowizn, wyniós  978,39 mln USD (5% PKB).
Zmiany w Iraku, w nast pstwie wojny w 2003 r., przyczyni y si  do przyspieszenia tempa
wzrostu gospodarczego i spowodowa y boom inwestycji zagranicznych (w 2006 r. 2,2 mld
USD, w 2007 r. 3,1 mld USD). Gie da Amma ska (Amman Stock Exchange), pomimo spadku
w latach 2006/2007, tak e skorzysta a z procesów prywatyzacyjnych. Program prywatyzacji
przebiega sprawnie i nadzorowany jest przez Wykonawcz  Komisj  Prywatyzacyjn . Na
popraw  sytuacji gospodarczej ma równie  wp yw wzrost eksportu. Jest to wynikiem mi dzy
innymi podpisania porozumie  o wolnym handlu, z których najwa niejsze dotyczy handlu z
USA.

ug publiczny wzrós   do 6,76  mld USD (34,5% PKB). W 2007 r. wynosi  tylko 25% PKB.
Bezrobocie w Jordanii wg oficjalnych danych w 2008 r. osi gn o poziom 12,7%, w 2007 r.
wynosi o 13,1%, nieoficjalnie za  ocenia si  na 30%. Ogólna liczba zatrudnionych w 2007 r.
wynosi a 1 563 tys., z czego 85,8% w sektorze us ugowym, 10,5% w przemy le, 3,7% w
rolnictwie.
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Eksport w 2008 r. wyniós  7,79 mld USD, 38,9% PKB (odzie , fosforyty, nawozy sztuczne,
potas, warzywa, farmaceutyki). G ówni partnerzy: Indie 21%, USA 17% Irak 13%, Arabia
Saudyjska 8%, UE  4% oraz  Syria 3%.
Import w 2008 r. wyniós  16,91 mld USD, 84,4% PKB (ropa naftowa, tekstylia, urz dzenia
maszynowe, pojazdy i cz ci zamienne, towary przemys owe).

ówni partnerzy: USA, Irak, Indie, Arabia Saudyjska 22%, UE 12%, Chiny 10%, Niemcy
6%, USA 5% oraz Japonia 3% .
(Dane z publikacji Jorda skiego Centralnego Banku pt.Biuletyn Central Bank of Jordan Monthly Sttistical Bulletin, March 2009)

3.2 Tabela g ównych wska ników makroekonomicznych

Wska niki makroekonomiczne 2007 r. 2008 r.

PKB warto  globalna (w mld USD) 15,9 20,014
PKB na 1 mieszka ca  (w tys. USD) 2,8 3,4
Tempo wzrostu PKB (wzrost w %) 6,0 5,6
Deficyt bud etowy ( % PKB) 4,7 5,0
Zad enie zagraniczne (% PKB) 46,8 26,3
Zad enie krajowe (% PKB) 26,2 34,5
Ca kowity d ug publiczny (%PKB) 73,0 60,8
Inflacja (w  %) 5,7 14,6
Stopa bezrobocia (w  %) 14,5 12,7
Warto  obrotów HZ (w mln USD) 17,4 24,7
Eksport  towarów (w mld USD) 6,0 7,8
Import  towarów (w mld USD) 11,4 16,9
Warto  deficytu na rachunkach obrotów
bie cych bilansu p atniczego do PKB w % 18,2 14,7
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne w
Jordanii (w mld USD) 1,47 2,16
Inwestycje bezpo rednie Jordanii za granic brak danych brak danych
Warto  rocznego odp ywu zagranicznych
inwestycji bezpo rednich (w USD) brak danych brak danych
Skumulowana warto  zagranicznych
inwestycji bezpo rednich Jordanii za granic
(outward) w USD brak danych brak danych
Kurs JOD/$ (kurs dinara jorda skiego jest
sztywno powi zany z dolarem am.) 1 JOD=1,4104 USD 1 JOD=1,4104 USD
Rezerwy walutowe (w mln USD) 6,418 7,744
Bezzwrotna pomoc zagraniczna
(w mln USD) 346,9 936,3

ród o:
1. Recent Monetary & Economic Developments in Jordan – Central Bank of Jordan Monthly Report, April  2009.
2. Jordan Economic Monitor, May  2009.

3.3. G ówne sektory gospodarki.
Struktura PKB w 2007 r. i w 2008 r.

     2007     2008
- us ugi - 70,5% - 67,7%
- przemys - 18,9% - 20,5%
- budownictwo - 6,2% - 5,1%
- górnictwo - 1,9%. - 4,5%
- rolnictwo - 3,2% - 2,2%
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Sektor us ugowy
Najwi ksze znaczenie w tworzeniu PKB Jordanii ma sektor us ug, który opiera si  w
zasadniczej mierze na sektorze „finanse i ubezpieczenia”.  Jorda ski sektor bankowy nie
zosta  bezpo rednio, jak do tej pory, dotkni ty kryzysem finansowym. Banki jorda skie
prowadz  konserwatywn  polityk  w zakresie udzielania kredytów oraz inwestowania
za granic . Negatywnym sutkiem kryzysu finansowego by y du e spadki na gie dzie
w Ammanie, które nie omin y tak e sektora bankowego.

ród banków jorda skich najsilniejsz  pozycj  posiada Arab Bank Group, który zajmuje
pierwsz  pozycj  na amma skiej gie dzie  (kapitalizacja rynkowa w sierpniu 2008r. 11,641.2
mln  EUR),  kolejne  banki  to Housing Bank for Trade and Finance (kapitalizacja  rynkowa
2,297.5 mln EUR), Jordan Kuwait Bank (698 mln EUR), Jordan Islamic Bank (419,3 mln
EUR), Union Bank for Saving and Investment (330,6 mln EUR), Capital Bank of Jordan (309
mln EUR), Bank of Jordan (289,0 mln EUR), Cairo Amman Bank (276 mln EUR), Jordan
Ahli Bank (256  mln  EUR), Arab Jordan Investment Bank (199 mln EUR), Jordan
Commercial Bank (172,6 mln EUR), Jordan Investment and Finance Bank (154,5 mln EUR),
Arab Ranking Coropration (130,9 mln EUR). Nale y zauwa , e dwa banki (Arab Bank
oraz Housing  Bank for Trade and Finance)  posiadaj  ponad 50% kapita u sektora
finansowego za  reszta nale y do pozosta ych 21 banków. Ma e, jorda skie banki w dalszym
ci gu nie b  mia y mo liwo ci finansowania  du ych projektów.
W ostatnich latach sektor bankowym okaza  si  by  jednym z najbardziej dochodowych
sektorów gospodarki. Wzrost aktywno ci ekonomicznej w regionie, a w tym wzrost PKB
w Jordanii ( rednio o 6%) spowodowa  zwi kszenie zapotrzebowania na nowoczesne us ugi
bankowe. Jordania stosuje mi dzynarodowe normy bankowe takie jak Basel II i dzi ki temu
znacznie zmniejszy o si  ryzyko finansowe oraz wzros o zaufanie do jorda skiego systemu
bankowego.

Sektor turystyczny oraz handel jest istotn  cz ci  jorda skiej gospodarki: zatrudnia
najwi cej  osób,  jego  udzia  w  PKB  wynosi  ok.  11,6%.  W  2004  r.  wprowadzono  narodow
strategi  turystyczn , której celem jest uzyskanie dochodu 1,85 mld USD w latach 2003-2010
oraz stworzenie miejsc pracy dla 92 tys. osób. Jordania inwestuje w promocj  turystyki oraz
w nowe hotele i infrastruktur  turystyczn , szczególnie w Akabie, Petrze i nad Morzem
Martwym. W I pó roczu 2008 liczba turystów odwiedzaj cych Jordani  wzros a o 25%.
W okresie od stycznia do listopada ub. roku z Polski przyjecha o 33,5 tys. turystów
(w analogicznym okresie 2007 r.: 17,8 tys. – wzrost o 87,9%). Oczekuje si , e sektor ten
przyniesie 2 mld USD dochodu.
Jordania stara si  tak e wykorzysta  swoje walory turystyczne. Bogata historia, pi kno natury
czyni  Jordani  atrakcyjnym miejscem pod wzgl dem turystyki rekreacyjnej oraz zdrowotnej.
Og oszenie Petry jednym z 7 Nowych Cudów wiata  wyra nie zwi kszy o zainteresowanie
Jordani . Negatywnym czynnikiem ograniczaj cym dynamik  rozwoju tego sektora jest
utrzymuj ce si  napi cie w regionie.

Rynek us ug telekomunikacyjnych odznacza si  bardzo dynamicznym rozwojem zarówno
w odniesieniu do telefonii stacjonarnej jak i komórkowej. Jorda ski operator telefonii
stacjonarnej (Jordan Telecom – JT) zosta  sprywatyzowany z udzia em kapita u francuskiego
(France Telecom). Obecnie France Telecom posiada 51% udzia ów. W 2008 roku po trzech
kwarta ach nast pi  wzrost o 7,8 % zysku netto do kwoty 110,5 mln USD. Wiosn  2007 r.
Jordan Telecom Group  przyj a oficjalnie logo Orange. W tej sytuacji zwi kszenie
przychodów jest mo liwe g ównie dzi ki przychodom z posiadanych udzia ów w firmie
MobileCom, b cej operatorem telefonii komórkowej oraz us ugom internetowym i telewizji
kablowej. Jordan Telecom planuje umocni  swoj  pozycj  w regionie poprzez wiadczenie
us ug w Bahrajnie. Rynek telefonii komórkowej podzielony zosta  mi dzy trzech operatów.



Jordania

4

W 2008 roku Zain, którego w cicielem jest przez MTC Kuwejt posiada  39% rynku,
Orange (France Telecom) 36% oraz Umniah (Beletco Bahrajn) – 25%.

Sektor wytwórczy
Przemys  wytwórczy obejmuje g ównie bran e przemys u lekkiego, takie jak  przetwórstwo
spo ywcze,  bran a tekstylna, farmaceutyczna, tytoniowa oraz sprz t radiowo – telewizyjny i
przemys  obuwniczy. Ponadto, wa  bran  dla gospodarki jorda skiej jest sektor zajmuj cy
si  produkcj  materia ów budowlanych oraz nawozów sztucznych. Udzia  w PKB w 2008
na poziomie 18,2 % plasuje t  ga  gospodarki na drugim miejscu pod wzgl dem wk adu
w tworzeniu produktu krajowego brutto. W Jordanii przemys  wytwórczy mo na podzieli
na cz  produkcyjn  (produkcja farmaceutyków, nawozów sztucznych i kwasów, produktów
ywno ciowych,  cement)  oraz  przemys  wydobywczy  (fosforyty,  potas).  Obserwuje  si

rosn  liczb  wolnoc owych stref przemys owych, np. Strefa Przemys owa Al Hassan
w Irbid, skupia 71 fabryk, zatrudnia 20 tys. robotników, z czego 62% to cudzoziemcy.
Opracowany zosta  plan energetyczny zak adaj cy inwestycje na poziomie ok. 3 mld USD
w ci gu najbli szego dwudziestolecia. Jordania poszukuje dróg prowadz cych
do samowystarczalno ci energetycznej. Promowana jest technologia energii s onecznej
i energii wiatru. Jordania posiada z a rud uranu st d analizowana jest mo liwo
zbudowania elektrowni nuklearnej. Ju  podpisano wst pne porozumienia z Wielk  Brytani ,
Chinami oraz Francj . W planach Jordanii jest wybudowanie elektrowni nuklearnej, która
w 2030 r. pokry aby 30% potrzeb energetycznych kraju. Sektor energetyczny jest
prywatyzowany. Trwaj  starania o przywrócenie importu ropy naftowej z Iraku. Prowadzone

 poszukiwania ropy naftowej w rejonie Morza Martwego.

Transport
W 2008  rz d  opracowa   now  strategie rozwoju tego sektora . Strategia przewiduje rozwój
oraz modernizacj  istniej cej infrastruktury oraz dalsz  prywatyzacj  firm pa stwowych. jako
przyk ad mo na wskaza  prywatyzacj  portu w Akabie. W ramach tego programu
prowadzona jest budowa nowego terminalu na lotnisku Queen Alia Airport.
Najwi ksz  firm  transportowa w Jordanii s  linie lotnicze Royal Jordanian, które w 2008
roku odnotowa y po 9-ciu miesi cach strat  netto w wysoko ci 2 mln euro. Dla porównania
w 2007 roku w tym samym okresie zysk netto wyniós  17 mln euro.

Budownictwo
Udzia  sektora budownictwa w tworzeniu PKB Jordanii w 2008 roku wyniós  5,1%. Sektor
budownictwa przyci ga najwi cej inwestycji zagranicznych w stosunków do innych sektorów
gospodarki. Szczególnym zainteresowaniem deweloperów ciesz  si  projekty inwestycyjne
zlokalizowane w Ammanie, Akabie oraz nad Morzem Martwym. W Ammanie rozpocz to
najwi kszy projekt urbanistyczny o powierzchni 350 tys.m2 cz cy funkcje mieszkaniowe
oraz centrum handlowego i rekreacyjnego. Z  kolei na wybrze u Morza Martwego budowane

 nowoczesne hotele i osiedla mieszkaniowe. W dziedzinie du ych projektów
infrastrukturalnych, obecnie prowadzone s   prace nad projektem kana u cz cego Morze
Martwe z Morzem Czerwonym (warto ci ok. 3 mld USD). Bank wiatowy ju  przeznaczy
na studium wykonalno ci tego projektu 15,5 mln USD. Projekt ma poprawi  sytuacj  w
zakresie zaopatrzenia Jordanii w wod  oraz zapobiec kl sce ekologicznej zwi zanej ze sta ym
obni aniem si  poziomu wody w Morzu Martwym. Jordania jest w pierwszej dziesi tce
pa stw, które posiadaj  najbardziej ograniczone zasoby wody.

Górnictwo i przemys  wydobywczy
ównym bogactwem naturalnym Jordanii s  fosforyty, a tak e wyst puj ce w mniejszej

ilo ci z a soli potasowej. Przemys  wydobywczy ma udzia  w tworzeniu PKB na poziomie
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4,5 %. Wydobyciem fosforytów zajmuje si  przedsi biorstwo Jorda skie Kopalnie
Fosforytów (Jordan  Phosphate  Mines  Company   –  JPMC).  Firma  od  lat  boryka a  si
z wieloma problemami: odp yw wykwalifikowanych pracowników, z e zarz dzanie oraz
przestarza y park maszynowy. Popraw  wyników finansowych odnotowa a tak e firma
Arabskie Przedsi biorstwo Potasowe (Arab  Potash  Company   –  APC), jednak e by o
to zas ug  g ównie rekordowego wzrostu cen na  rynkach wiatowych, gdy  produkcja spada
o 6,8 % do poziomu 1,8 mln ton. Firma by a zmuszona znacznie poprawi  efektywno
funkcjonowania, w celu  zrównowa enia 20% wzrostu kosztów energii. W wyniku przyj tego
programu prywatyzacji, rz d sprzeda  37% akcji JPMC Brunei Investment Agency,
3% przekazano si om zbrojnym. Rz d w dalszym ci gu zachowa  25,6% udzia ów.

Sektor rolniczy
Ze wzgl du na uwarunkowania klimatyczne oraz geograficzne, u ytki rolne stanowi
zaledwie 7,8 % obszaru Jordanii. Dodatkowo, jednym z najwa niejszym wyzwa  stoj cych
przed Jordani  jest rozwi zanie problemu braku wody. W tej sytuacji niski udzia  produkcji
rolnej, le nictwa i rybo ówstwa na poziomie 3,8 % PKB (315,4 mln USD) jest w pe ni
zrozumia y. W latach 2002-2004 redni wska nik wzrostu produkcji rolnej utrzymywa  si
na poziomie 16%, natomiast w 2005 roku odnotowano spowolnienie do 5,5 %. Wzrost
aktywno ci ekonomicznej w tym sektorze w 2007r. wyniós  13,8%, po uwzgl dnieniu
wska nika inflacji  w cenach bie cych, wska nik ten osi gn  warto  ujemn  – 3,3%.
W I kwartale 2008 r. ceny produktów rolniczych (warzyw, owoców, jaj, mi sa, produktów
mlecznych) wzros y o 17,7%. Koszty produkcji rolniczej wzros y o 7%.
W dziale produkcji rolnej obejmuj cej uprawy najwa niejsz  rol  odgrywa uprawa warzyw,
takich jak pomidory, ogórki i ziemniaki. W przypadku produkcji sadowniczej s  to cytrusy,
oliwki, jab ka, a tak e banany. W zakresie hodowli najwi ksze pog owie odnotowano
w odniesieniu do owiec i kóz – 1.608,6 tys. sztuk. Jordania eksportuje produkty rolne g ównie
na rynki krajów Bliskiego Wschodu. Próby wej cia na rynek europejski
w wi kszo ci przypadków ko czy y si  niepowodzeniem. Przeszkod  by a bariera celna,
wysokie koszty transportu, niska jako  oferowanych produktów (warzywa) oraz
nieodpowiednie opakowania. Rz d przewiduje, e po zawarciu porozumienia w zakresie
produktów rolnych mi dzy UE a Jordani , eksport towarów rolnych na rynek europejski
w najbli szych latach podwoi si . Dodatkowym problemem ograniczaj cym produkcj  roln
jest powa ny deficyt wody. Rolnictwo, które ma udzia  w tworzeniu PKB na poziomie 2,2%
zu ywa a  75% wody.

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze
ekonomicznym

Rozpocz ty w latach dziewi dziesi tych proces reform gospodarczych mia  swój wyraz
równie  w procesie liberalizacji jorda skiego handlu zagranicznego. Podj cie decyzji
o wyborze takiego kierunku by o o tyle atwe, gdy  z uwagi na uwarunkowania klimatyczne
Jordania nie ma silnie rozwini tego rolnictwa. Kraj ten nie posiada równie  sektorów
produkcji przemys owej (z wyj tkiem przemys u lekkiego), które wymaga yby ochrony
w postaci wysokich taryf celnych. Jordania jest stron  nast puj cych regionalnych
porozumie  integracyjnych oraz umów o handlu preferencyjnym:

- Arabska Strefa Wolnego Handlu –  GAFTA (1998),
- Umowa o Wolnym Handlu z krajami  EFTA (1999),
- wiatowa Organizacja Handlu   – WTO  (2000),
- Umowa o Stowarzyszeniu z Uni  Europejsk   (2002),
- Umowa o Wolnym Handlu z USA   (2000),
- Umowa o Wolnym Handlu z Egiptem, Tunezj  i Marokiem  – AGADIR  (2004)
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- Umowa o Wolnym Handlu z Singapurem (2004).

3.5. Relacje gospodarcze z UE

Wyrazem woli politycznej Jordanii co do rozwijania stosunków gospodarczych z krajami
Unii Europejskiej jest Umowa o Stowarzyszeniu z 2002 roku. W zakresie handlu
zagranicznego umowa przewiduje sukcesywn  redukcj  stawek celnych. W konsekwencji
powinno przyczyni  si  to do wzrostu wzajemnych obrotów oraz redukcji wysoko ci
ujemnego salda Jordanii w handlu z krajami UE. W praktyce jest to bardzo trudny postulat
do realizacji. Z uwagi na notowany w 2008 roku znacz cy wzrost warto ci euro w stosunku
do dolara ameryka skiego (kurs wymiany dinara jorda skiego jest sztywno powi zany
z dolarem ameryka skim), deficyt w obrotach z krajami UE uleg  dalszemu pog bieniu.

czna warto  eksportu jorda skiego w 2008 roku wynios a 6,52 mld USD (w 2007 r. 5,7
mld USD natomiast import wyniós   16,27 mld USD (w 2007 r. 13,4 mld USD), ujemne saldo
w 2008 r. -9,75 (w 2007r. - 7,7 mld USD. Zaledwie 5,3% eksportu jorda skiego w 2008 roku
trafia o na rynek pa stw cz onkowskich UE. Dla porównania, eksport do Stanów
Zjednoczonych to 21,1% eksportu ogó em. Jest to wynikiem uzyskanych preferencji celnych
w dost pie do rynku USA (s  to g ównie tekstylia). W przypadku importu Unia Europejska
zajmuje pozycj  dominuj cego kierunku przywozu towarów do Jordanii. Z samych tylko
Niemiec pochodzi 7% warto ci ca ej kwoty importu. Drugim krajem s  W ochy, z których
pochodzi 3% importu, natomiast z pozosta ych krajów UE cznie pochodzi 14% ogólnej
warto ci importu. Tak du a nierównowaga we wzajemnych obrotach jest kompensowana
przez nap yw europejskich inwestycji bezpo rednich. Bezpo rednie inwestycje zagraniczne
w Jordanii w zdecydowanej wi kszo ci pochodz  z krajów Zatoki Perskiej. Otrzymywana
przez Jordani  pomoc z UE w zasadzie koncentruje si  na projektach maj cych na celu
popraw  funkcjonowania jorda skich instytucji. Eksperci unijni uczestnicz  w przygotowaniu
oraz implementacji strategii dla ró nych sektorów.


