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4. Dwustronna współpraca gospodarcza 
 

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne 
Prawno-traktatową strukturę dwustronnych stosunków gospodarczych tworzą: 

„Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej między Rządem PRL a Rządem Państwa 
Kuwejtu”; „Umowa pomiędzy RP a Państwem Kuwejt ws. popierania i ochrony inwestycji” 
oraz „Umowa między RP a Państwem Kuwejt ws. unikania podwójnego opodatkowania  
i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów  
i majątku”. W 2004 r. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Kuwejcka Izba Handlu i Przemysłu 
podpisały porozumienie o współpracy. 
 

4.2. Handel zagraniczny 
Ostatnie lata pokazują tendencję wzrostu poziomu polskiego eksportu do Kuwejtu. 

Dominuje on w obrotach handlowych. W 2007 r. osiągnął wartość ponad $32 mln, co stanowi 
wzrost o 45% w relacji do roku 2006 oraz o 58% w relacji do roku 2005. Dominują w nim 
następujące kategorie: ‘pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające’ (26,6%, $8,55 mln), 
‘gotowe artykuły spoŜywcze’ (17,1%, $5,5 mln), ‘ścier drzewny lub z innego materiału’ 
(16,3%, $5,26 mln) i ‘urządzenia mechaniczne i elektryczne’ (10%, $3,23 mln) oraz ‘wyroby 
róŜne’ (9,5%, $3,05 mln).  

W pierwszych 9 miesiącach 2008 r. nadal miała miejsce pozytywna dynamika handlu, 
przy dominacji polskiego eksportu. Jego wolumen wzrósł do poziomu $29,45 mln, tj. o ponad 
74% w relacji do tego samego okresu w 2007 r. Dominują w nim następujące kategorie: 
urządzenia mechaniczne i elektryczne (28,45%), ścier drzewny lub z innego włóknistego mat. 
celulozowego; papier (19%), wyroby róŜne (12,15%) oraz gotowe artykuły spoŜywcze 
(10,11%). Ze względu na duŜe znaczenie reeksportu w regionie Zatoki Perskiej, rzeczywisty 
poziom eksportu do Kuwejtu moŜe być nawet o 40% wyŜszy.  

Import z Kuwejtu pozostaje na niskim poziomie. W 2007 r. wyniósł zaledwie $39,767. 
Dominują w nim: ‘tworzywa sztuczne i wyroby z nich’ (44%, $17.5 tys.) oraz ‘urządzenia 
mechaniczne i elektryczne’ (41%, $16.35 tys.), w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 
r. zamknął się sumą $109 tys.  

 
4.3. Inwestycje 
W 2007 i 2008 r. zaobserwowano dynamizację relacji inwestycyjnych. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje otwarcie przez Kuwait Petroleum North-West Europe1 11 maja  
2007 r. w Słubicach pierwszej stacji z paliwem diesel. Ma ona obsługiwać transport 
samochodowy partnerów sieci udających się przez Polskę tranzytem do Europy Wschodniej. 

Na rozpoczęcie działalności w Polsce zdecydował się równieŜ potentat branŜy 
sprzedaŜy detalicznej w regionie Zatoki Perskiej, firma Alshaya Company2, o rocznych 
obrotach szacowanych na ponad $2 mld. Jej spółka zaleŜna, Alshaya Polska, ma nadzorować 
rozbudowę sieci franczyz, m.in. Next, The Bodyshop, MAC, Claire’s, w naszym kraju.  
W 2007 r. odnotowano takŜe dwa przypadki rejestrowania przez kuwejckich inwestorów  
w Polsce spółek prawa handlowego.  

Rzeczywista wielkość kapitału kuwejckiego, państwowego i prywatnego, 
ulokowanego w Polsce, jest trudna do oszacowania. Zgodnie z informacjami strony 
kuwejckiej, wielkość inwestycji w Polsce państwowego funduszu majątkowego, tj. Kuwait 
Investment Authority, wynosi obecnie między $360 mln a $400 mln, głównie w sektorze 
nieruchomości. Większością aktywów kuwejckich bezpośrednio zarządzają specjalistyczne, 

                                                           
1 Jest ona spółką-zaleŜną Kuwait Petroleum International (KPI), spółki-córki Kuwait Petroleum Corporation. 
2 Firma posiada sieć 750 sklepów i salonów sprzedaŜy ponad 40 marek w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Bahrajnie, 
Katarze, Libanie, Turcji, Jordanii, Cyprze, Rosji, Egipcie, Polsce, Rep. Czeskiej i Słowacji.  
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kontrolowane przez kapitał kuwejcki firmy, których siedziby ulokowane są głównie  
w Wielkiej Brytanii. Inwestują zarówno w nieruchomości, jak i aktywa giełdowe. Od  
1953 roku w Londynie działa Kuwait Investment Office (KIO), którego zadaniem jest analiza 
moŜliwości inwestycyjnych i nadzór nad ich realizacją na kontynencie europejskim w imieniu 
Kuwait Investment Authority. 

Precedensem w sferze usług w 2007 r. był przypadek zakupu specjalistycznych usług 
szkoleniowych w branŜy telekomunikacyjnej, które dla kuwejckiego operatora telefonii 
komórkowej Zain wykonała firma TeleScope, z siedzibą w Warszawie.  

Nadal niewielka jest bezpośrednia obecność firm polskich na rynku kuwejckim. Jej 
przykładem jest joint-venture Grupy Bumar z lokalnym partnerem, która działa pod nazwą 
Bumar Gulf. Lokalne biuro przedstawicielskie posiada firma Geokart, oferująca usługi 
geodezyjne, kartograficzne i projektowe. 

 
4.4. Współpraca regionalna 
Obecnie współpraca w tym zakresie nie ma miejsca, choć odnotować naleŜy 

zainteresowanie rozwojem kontaktów miast Płocka i Ahmadi.  
 

4.5. Współpraca samorządów gospodarczych. 
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Kuwejcka Izba Handlu i Przemysłu (KCCI) podpisały 

w 2004 r. porozumienie o współpracy. Podczas wizyty w Kuwejcie A. Arendarskiego, 
prezesa KIG, w trakcie „Dni Polskich” (19-24 listopada 2006 r.), miało miejsce kurtuazyjne 
spotkanie z Ali’m Mohammed’em Al-Ghanim’em, prezesem KCCI. 
 


