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3. Gospodarka 
 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 
 Aktualne tendencje ekonomiczne stanowią kontynuację lat ubiegłych. Kuwejt 
pozostaje wpływowym w świecie aktorem w dwóch sferach: eksportu ropy naftowej oraz 
kapitału. W ostatnich latach gospodarka kuwejcka rozwijała się dynamicznie, w latach  
2003-2006 wzrastając prawie dwukrotnie. Warunkował to rosnący popyt na surowce 
energetyczne, głównie w Azji Południowej i Wschodniej i wysokie jej ceny na rynkach 
światowych. Sektor publiczny zachowuje dominująca pozycję, wytwarzając ok. 75% wartości 
PKB. 

Wstępne dane dotyczące wzrostu gospodarczego w 2007 r. określają go na poziomie 
4,6%, a prognozy na rok 2008 szacują tempo wzrostu na 6,8%. Wartość PKB w 2007 r. 
osiągnęła $117,22 mld, w porównaniu z $112,06 mld w roku 2006. Nastąpił dalszy wzrost 
przelicznika PKB per capita, tj. do poziomu ok. $35000 w 2007 r. Dynamikę rozwoju 
odzwierciedlał wzrost ceny kuwejckiej ropy, Kuwait export crude (KEC), na rynkach 
światowych. NajwyŜsza jej wartość w 2007 r. wyniosła $89,03 za baryłkę1, a w lipcu 2008 r. 
przekroczyła nawet $120. Przyczynkiem do obniŜenia prognoz wzrostu gospodarczego do 
poziomu poniŜej 4% był rozwijający się kryzys finansowy na światowych rynkach oraz 
związany z nim spadek cen ropy naftowej, do blisko ok. $50 w grudniu 2008 r. 
 Dominującym sektorem gospodarki pozostaje sektor ropy naftowej i gazu ziemnego, 
którego udział w wytwarzaniu PKB szacowany był w 2007 r. na ok. 55%. Gospodarka 
Kuwejtu pozostaje zaleŜna od cen ropy naftowej, generujących ok. 93% wpływów 
budŜetowych i stanowiących 95% wartości eksportu. Rząd kuwejcki od lat prowadzi działania 
na rzecz restrukturyzacji gospodarki i dywersyfikacji źródeł przychodów budŜetowych. 
Wśród nienaftowych sektorów gospodarki największe znaczenie dla wytwarzania PKB mają: 
usługi finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości oraz usługi biznesowe (18,5% PKB). 
Dominuje wśród nich sektor prywatny. Pozostałe istotne sektory to: usługi społeczne  
i osobiste (11,8%), transport, magazynowanie i sektor komunikacji (4,7%). Strategia rządu, 
podobnie jak w pozostałych krajach RWPZ, polega na inicjowaniu i finansowaniu inwestycji 
publicznych2 oraz budowaniu dobrych podstaw dla rozwoju niezwiązanych z produkcją ropy 
naftowej sektorów, m.in. poprzez prywatyzację w sferze słuŜby zdrowia, telekomunikacji, 
przemysłu i bankowości. Państwo stara się takŜe zwiększać udział sektora prywatnego  
w gospodarce, m.in. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne czy projekty typu Build-
Operate-Transfer (BOT).  
 Niepokojącą tendencją w regionie Zatoki Perskiej była rosnąca do połowy 2008 r. 
inflacja, wynikająca głównie z rosnących kosztów importu. Jej przyczyną był spadek wartości 
waluty kuwejckiej względem euro i funta szterlinga3, wzrost ceny ropy naftowej, sprzętu, 
materiałów budowlanych i Ŝywności. W kwietniu 2007 r. poziom inflacji przekroczył 5,4%, 
pod koniec roku juŜ 7,3%, a w czerwcu 2008 r. w niektórych kategoriach nawet 12% (napoje, 
tytoń), przy inflacji w perspektywie rocznej na poziomie 11%. Walkę z inflacją podjął 
Centralny Bank Kuwejtu. 20 maja 2007 r. zadecydował o odejściu od powiązania dinara  
z dolarem USA. W lipcu 2008 r. zwiększył ograniczenia w zakresie poŜyczek 
konsumpcyjnych i moŜliwości spekulacji cenami nieruchomości. 

Sytuacja na rynku nie uległa w ostatnim okresie znaczącym zmianom. Wg danych  
z czerwca 2008 r., bez pracy było 19250 osób (5,5% krajowej siły roboczej), z czego 84% 

                                                           
1 KEC jest tradycyjnie niŜej wyceniana, niŜ surowiec z USA czy Morza Północnego, gdyŜ jest cięŜsza, co zwiększa koszty jej 
rafinacji i wyrobu m.in. benzenu czy paliw.  
2 W 2007 r. MFW przewidywał, Ŝe do 2012 r. arabskie kraje Zatoki wydatkują ok. $800 mld na projekty krajowe, z czego ok. 
75% przypadnie na sektory poza ropą naftową. 
3 W latach 2003-2007 KWD stracił 17% na wartości wobec euro oraz 14% wobec brytyjskiego funta. Po decyzji CBK 
osiągnął w styczniu 2008 r. największą wartość względem USD od kwietnia 1988 r. (0.27280). 
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stanowiły kobiety. Połowa bezrobotnych to osoby poniŜej 30 roku Ŝycia. PowaŜnym 
wyzwaniem pozostają problemy strukturalne rynku pracy, dotyczące m.in. zaleŜności od 
zagranicznej siły roboczej (obcokrajowcy stanowią ok. 69% mieszkańców, a ich liczba ma 
wzrosnąć do 5 mln do 2013 r.) oraz preferowanie przez narodową siłę roboczą sektora 
państwowego, co stwarza powaŜne obciąŜenia dla budŜetu (tylko w roku budŜetowym 
2007/2008 ok. $9,14 mld). Rząd kuwejcki zachęca ludzi młodych do podejmowania pracy  
w sektorze prywatnym, jednak, wg danych z końca 2007 r., 80%, tj. 311 tys. obywateli 
aktywnych zawodowo było zatrudnionych w sektorze państwowym. W firmach prywatnych 
pracowało tylko 44 tys. Kuwejtczyków. Liczna ta rośnie - w 2007 r. stworzyły one 12000 
miejsc pracy.  

Zgodnie z danymi wstępnymi, eksport Kuwejtu w 2007 r. osiągnął wartość  
$68,19 mld (58,2% PKB). Import ukształtował się na poziomie $22,22 mld. NadwyŜka  
w handlu wyniosła $45,97 mld. Kuwejt cechuje wysoki przelicznik wartości importu na 
obywatela oraz wysoka zaleŜność od handlu w ogóle - współczynnik obrotów handlowych do 
PKB w 2007 r. wyniósł 82,7%. Podstawowym towarem eksportowym jest ropa naftowa  
i produkty jej przetworu, stanowiąc ok. 95% jego wartości. Głównymi jej odbiorcami są kraje 
azjatyckie, które dominują na liście odbiorców eksportu4: Japonia ($9,1 mld, 16,3%), Korea 
Południowa ($8,1 mld, 14,5%)5, Tajwan ($5 mld, 8,9%), Singapur ($4,5 mld, 8,07%), USA 
($4 mld, 7,18%), Holandia ($2,4 mld, 4,3%)6 i Chiny ($1,9 mld, 3,4%). Szacunkowa wartość 
importu w roku 2007 wyniosła $22,22 mld. Jego wielkość w okresie 2001-2007 podwoiła się. 
Największym eksporterem do Kuwejtu7 były: USA ($2,13 mld, 13,4%), Arabia Saudyjska 
(szacunkowo ok. $1,9 mld), Japonia ($1,19 mld, 7,4%), Niemcy ($1,16 mld, 7,3%), Chiny 
($861 mln, 5,4%), Wielka Brytania ($818 mln), Włochy ($689 mln), Korea Południowa ($670 
mln). Struktura importu pokazuje znaczną dominację pewnych kategorii produktów8.  

Kuwejt nie zdołał poprawić wyników w zakresie pozyskiwania inwestycji 
zagranicznych. Prognozy na rok 2007 szacują napływ FDI na $110 mln, czyli na tym samym 
poziomie jak w 2006 r. (0,3% wielkości FDI w regionie). Jeszcze w 2005 r. wyniosły one 
$250 mln. Większość inwestycji w Kuwejcie ma charakter portfelowy. Nie są dostępne dane 
dotyczące branŜowego rozdziału lokowanego kapitału. Niskie jest jednak ogólne ryzyko 
gospodarcze i polityczne, co dostrzegają rankingi biznesowe9. Pozytywnie została odebrana 
decyzja z grudnia 2007 r. o obniŜeniu podatku dla firm zagranicznych z 55% do 15%.  

W kontekście eksportu kapitału Kuwejt pozostaje światowym liderem. Aktywnie 
lokuje za granicą środki finansowe zarówno sektor państwowy (państwowy fundusz 
majątkowy, SWF), jak i prywatny. Przychód netto z inwestycji za granicą w 2007 r. osiągnął 
rekordową wartość $13,93 mld, z czego 66% ($9,19 mld) wypracowały fundusze rządowe. 
Zgodnie z ONZ-owskim World Investment Report 2007, Kuwejt jest największym 
inwestorem świata arabskiego – jego inwestycje  zagraniczne stanowiły w 2006 r. ponad 
połowę całości inwestycji zagranicznych krajów regionu, tj. $7,89 mld, w porównaniu  
z $2,52 mld w roku 2004 i $5,14 mld w roku 2005. 

Polityka inwestycyjna państwa jest realizowana poprzez lokowanie nadwyŜek 
finansowych za granicą, głównie na stabilnych rynkach, proporcjonalnie do ich wkładu do 
światowego PKB. Mandat zarządzania utworzonym w tym celu w 1976 r. Funduszem na 

                                                           
4 Dane szczegółowe pochodzą z 2006 r. 
5 Wartość importu Japonii z Kuwejtu 8-krotnie przewyŜsza jej eksport, a Korei Płd. 12-krotnie.  
6 Zarówno w Holandii, jak i Singapurze znajdują się rafinerie przetwarzające kuwejcką ropę.  
7 Dane szczegółowe pochodzą z 2006 r 
8 W 2006 r. pojazdy stanowiły 62% kuwejckiego importu z Japonii, 39% z USA, 25% z Niemiec. Maszyny stanowią 40% 
importu z Włoch. 24% importu z Arabii Saudyjskiej to produkty rolno-spoŜywcze. Ponad 30% importu z Indii to produkty 
spoŜywcze. 20% importu z Francji to samoloty pasaŜerskie Airbus.  
9 Doing Business Report 2007 Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (40. na 178 państw), Global 
Competitiveness Index Światowego Forum Ekonomicznego (30., najlepszy wśród krajów arabskich), Index of Economic 
Freedom 2008 The Heritage Foundation (39. na 157 krajów). 
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rzecz Przyszłych Pokoleń (RFFG), o aktywach szacowanych na $230- $260 mld, powierzono 
Kuwait Investment Authority (KIA), działającej w strukturach Ministerstwa Finansów.  
W 2007 r. Państwo Kuwejt posiadało udziały m.in. w: Daimler Benz (7.2% akcji), Citibank 
(6%), British Petroleum (2.56%). W grudniu 2007 r. KIA podjęła decyzję  
o zainwestowaniu kolejnych środków w znajdujące się kłopotach finansowych amerykańskie 
firmy: Citibank Inc. ($3 mld) oraz Merill Lynch & Co. ($2 mld). Jednocześnie KIA wdraŜa 
od 2004 r. strategię dywersyfikacji inwestycji, która zakłada wzrost znaczenia tzw. inwestycji 
alternatywnych (nieruchomości, private equity) oraz tzw. rynków wschodzących (Azja, 
Ameryka Płd.). Wśród sektora prywatnego liderami w inwestycjach zagranicznych były  
m.in. firmy logistyczne (Agility), finansów (Kuwait Finance House, National Bank of 
Kuwait, Investment Dar) i telekomunikacji (Zain). Obszary ich ekspansji to głównie Bliski 
Wschód, Afryka Północna, ale takŜe Azja Południowo-Wschodnia. 
 

3.2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 
 2006 2007 
PKB nominalny (w mld USD) 100,8 120,9 
PKB realny (w mld USD) 64,6 68,9 
PKB wartość na 1 mieszkańca (wg kursów rynkowych; w USD) 31654 35563 
Tempo wzrostu PKB w % 6,3 6,6 
Relacja nadwyŜki finansów publicznych do PKB w % 16,44 19,8 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w % bd bd 
Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) 3,03 5,45 
Stopa bezrobocia w % 4,60 6,10 
Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD) 76,59 90,41 
Wartość eksportu (w mld USD) 61,34 66,02 
Wartość importu (w mld USD) 17,28 20,56 
Relacja nadwyŜki na rachunku obrotów bieŜących bilansu 
płatniczego do PKB w % 

44,94 39,21 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mln USD) 

110,00 110,00 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 

bd 9,00 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich  
w kraju urzędowania (inward) (w mln USD) 

bd 963,00 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
kraju urzędowania za granicą (outward) (w mld USD) 

bd 19,88 

 
3.3. Główne sektory gospodarki 
Dominującą rolę w gospodarce kuwejckiej odgrywa sektor ropy naftowej i gazu 

ziemnego. Kuwejt jest czwartym co do wielkości producentem ropy na Bliskim Wschodzie  
i siódmym w świecie. Władze kuwejckie prowadzą działania na rzecz dywersyfikacji źródeł 
przychodów państwa, jednak znaczenie sektora ropy naftowej i gazu ziemnego dla państwa 
rośnie. Udział sprzedaŜy ropy naftowej w całości przychodów budŜetowych wzrósł z 81%  
w roku 1998, do 91,2% w 2005 r. oraz 95% w 2006 i w 2007 r. Wynika to ze stopniowego 
wzrostu ceny baryłki kuwejckiej ropy, tj. z $48,7 w roku 2005 do ok. $75 w 2007 r. Wkład 
sektora ropy naftowej w PKB rośnie tym samym, z 43,4% w 2004 r. do ponad 54% w 2007 r. 

Priorytetowe znaczenie sektora surowców energetycznych dla państwa znajduje 
odzwierciedlenie w środkach przeznaczanych na jego rozwój. Kuwejt realizuje program 
zwiększania potencjału produkcyjnego. Do roku 2015 wydobycie ropy ma osiągnąć 3,5 mln 
baryłek dziennie (mbd), a w 2020 r. 4 mbd. Wydatki zaplanowane na realizację programu to 
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$51 mld tylko w latach 2008-2012. Strategia zakłada m.in. wzrost wydobycia tzw. cięŜkiej 
ropy10. Kuwejt planuje takŜe zwiększenie wydobycia ze Strefy Neutralnej oraz ze złóŜ 
morskich. Obecne zdolności produkcyjne szacowane są na 2,6 mbd, a w 1972 r. wynosiły  
3 mbd. Ponadto, w ostatnich latach widoczna jest teŜ tendencja wzrostu lokalnej konsumpcji 
ropy i jej przetworów. Zmniejsza to potencjał eksportowy Kuwejtu. Kuwejckie zuŜycie 
paliwa ma osiągnąć do 304000. baryłek dziennie do 2011 r. (wzrost o 11%). 

Strategiczne znaczenie dla gospodarki kuwejckiej ma gaz ziemny. W ostatnich latach 
lokalna produkcja gazu nie pokrywała rosnącego dynamicznie popytu11. Kuwejt rozwaŜał 
dostawy gazu potencjalnie z Kataru (LNG), Iranu i Iraku12. Kontynuowane mają być prace 
nad budową terminalu odbioru gazu ciekłego. Zapotrzebowanie Kuwejtu rośnie sezonowo, 
zwłaszcza w trudnym dla kuwejckiej energetyki okresie letnim, gdy zapotrzebowanie nań  
w Europie i USA jest mniejsze niŜ zimą. Dyplomacja kuwejcka zintensyfikowała w roku 
2007 działania na rzecz porozumienia granicznego z Iranem, które otworzyłoby moŜliwość 
wydobycia gazu, ok. 200 mld m³, z morskiego złoŜa Dorra. Wg Kuwait Oil Company, spółki-
córki KPC, wydatki na rozwój wydobycia gazu wyniosą $8 - $9 mld w okresie do 2015 r.  
W marcu 2006 r. dokonano odkrycia znacznych zasobów gazu (991 mld m³). Wydobycie 
rozpoczęło się w marcu 2008 r. i ma rosnąć do 28,3 mln m³ w 2015 r. Dzięki temu Kuwejt ma 
stać się relatywnie samowystarczalny w tym zakresie, co ma kluczowe znaczenie dla 
przemysłu petrochemicznego i wytwarzania energii elektrycznej. 
 Dzięki wsparciu władz oraz sprzyjającemu zapleczu dynamicznie rozwija się sektor 
petrochemiczny. Jego siłą jest stabilność makroekonomiczna gospodarki oraz dobra 
lokalizacja dla eksportu do Azji i na rynki regionalne. Do 2012 r. KPC planuje wydać na 
rozwój tego sektora ok. $20 mld. Największym projektem jest nowa rafineria w Al-Zour. 
Wartość projektu jest szacowana na $14.29 mld, a instalacja ma przetwarzać 615 tys. baryłek 
dziennie. Jej budowa jest elementem realizacji strategii zwiększenia zdolności rafinacyjnych 
Kuwejtu z 930 tys. bd do 1.41 mln bd w roku 2012. Wraz z jej budową, planowana jest 
modernizacja dwóch innych, w Mina Abdullah oraz Al-Ahmadi. Wyzwaniem dla budowy 
rafinerii są kwestie sporne między Kuwejtem a Arabią Saudyjską dot. jej lokalizacji nad 
granicą kuwejcko-saudyjską oraz rosnące koszty materiałów budowlanych i sprzętu. 

Kluczową rolę rząd przypisuje rozbudowie przemysłu, celem zwiększenia wolumenu 
eksportu. Głównym wyzwaniem jest przede wszystkim brak przygotowanych pod inwestycje 
obszarów przemysłowych. Istniejące w Kuwejcie strefy przemysłowe, tj. Sabhan (2.7 mln 
m²), Sulaiba (80 tys. m²) oraz Jahra (195 tys. m²), są w pełni wykorzystane. Zgodnie  
z przedstawionym przez Publiczny Urząd ds. Przemysłu (PAI) krótkoterminowym 
programem promowania przemysłu, przeznaczone na ten cel zostanie ok. $315 mln i ma objąć 
przygotowanie pod inwestycje terenów o powierzchni 10 mln m². Wyzwaniem jest teŜ fakt, 
Ŝe zuŜycie energii elektrycznej i wody naleŜy w Kuwejcie do najwyŜszych w świecie per 
capita, a dostępność naturalnej wody na mieszkańca jest najniŜsza13. Władze sprzyjają 
rozwojowi sektora prywatnego poprzez szereg inicjatyw. Kontynuowane są procesy 
prywatyzacji. W grudniu 2007 r. zadecydowano o prywatyzacji przewoźnika Kuwait Airways 
Corporation14. Od lipca 1992 r. realizowany jest proces offsetowy (35% wartości 
kontraktów), obejmujący wszystkich zagranicznych kontrahentów współpracujących  
z rządem. Od marca 2001 r. działa Kuwejckie Centrum Rozwoju Eksportu Przemysłu.  

                                                           
10 Kuwejt produkuje głównie lŜejsze gatunki ropy, których cięŜar jest większy od 25 jednostek API (American Petroleum 
Institute). Kuwejcka cięŜka ropa ma 11-17 jednostek API. Cechuje ją wysoka lepkość. Kuwejt nie ma doświadczenia  
w wydobywaniu ropy cięŜkiej, jednak większe koszty wydobycia ma pokryć wysoka cena ropy oraz duŜy popyt w Azji. 
11 W 2006 r. Kuwejt konsumował 3,39% gazu ziemnego w regionie. Do 2011 r. udział ma wzrosnąć do 4,46%. 
12 Kuwejt podpisał takŜe wstępne porozumienie o dostawach gazu z Iraku w grudniu 2004 r., ale nie zostały one 
uruchomione (5,6 mln m³ dziennie). Rozmowy z Iranem są kontynuowane.  
13 Wg Kuwait Insitute for Scientific Research roczny opad na mieszkańca wynosi 11 mm. 
14 Firma w okresie 1991-2006 osiągnęła zyski tylko raz, w sumie tracąc ok. $1,6 mld. 



Kuwejt 

5 

Wpływ kryzysu rynku hipotecznego w USA na sektor finansowy w Zatoce Perskiej 
był do połowy 2008 r. ograniczony. Najbardziej dotkliwie odczuła go giełda, która tylko  
w trzecim kwartale 2008 r. straciła na wartości 19,9%. Jej kapitalizacja pod koniec września 
2008 r. wyniosła $106,22 mld. Od września 2007 r. na giełdzie notowanych jest 189 firm  
(86 w 2000 r.).  

 
3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach ekonomicznych 
Kuwejt jest członkiem-załoŜycielem WTO, a wielkość jego składki w roku 2007 

stanowiła 0,212% budŜetu organizacji. Średnio stosuje niskie taryfy celne: w 2006 r. wynosiły 
one 4,9%. Wynikało to m.in. z załoŜeń unii celnej RWPZ. W sektorze produktów rolnych 
bezcłowo moŜna było wwieźć 417 produktów (20,5%), a w pozostałych sektorach 3,7%15. 
Kuwejt nie był dotychczas inicjatorem lub stroną postępowania w ramach mechanizmu 
rozstrzygania sporów WTO. Priorytetem polityki ekonomicznej Kuwejtu są zabiegi o dostęp 
kuwejckich surowców energetycznych i produktów petrochemicznych do rynków za granicą i 
obniŜanie w tym zakresie stawek celnych i barier16. Kuwejt jest niechętny rezygnacji z 
uregulowań wewnętrznych dot. m.in. sfery usług, które ograniczają swobodę działalności 
podmiotów zagranicznych w sferze finansowej oraz zamykają moŜliwość ich angaŜowania się 
w wydobycie surowców energetycznych. 

Państwo Kuwejt jest członkiem-załoŜycielem Rady Współpracy Państw Zatoki, 
regionalnej organizacji integracyjnej z siedzibą w Rijadzie. Wspólnym mianownikiem 
pozostaje czynnik etniczno-religijny, dominacja surowców energetycznych w gospodarce 
oraz międzynarodowa ekspansja sektora inwestycyjnego, publicznego i prywatnego.  
W ramach organizacji realizowane są projekty: unii celnej (końcowe etapy wdraŜania), 
wspólny rynek (ogłoszony na szczycie w Doha w grudniu 2007 r., zakłada powołanie 
przestrzeni gospodarczej, której uczestnicy posiadają równe prawa gospodarcze) oraz unia 
walutowa (miała zostać wdroŜona do 2010 r., projekt został jednak przesunięty w czasie  
w związku z wysoką inflacją i spadkiem wartości USD, z którym waluty większości krajów 
RWPZ są powiązane). RWPZ w 2007 r. kontynuowała trudne rozmowy dot. porozumienia  
o wolnym handlu z Unią Europejską. Do najtrudniejszych zagadnień zaliczono: rynek pracy, 
inwestycje, usługi, prawa autorskie i własności intelektualnej. W ramach RWPZ negocjowane 
są takŜe porozumienia o wolnym handlu z Indiami, Japonią, Chinami, Singapurem. 
RozwaŜane jest podjęcie rozmów z Iranem. 

Od 1 stycznia 2005 r. Kuwejt jest takŜe stroną Większego Arabskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu17 (GAFTA) i nie nakłada taryf celnych na towary 16 państw arabskich.  

Kuwejt kontynuuje rozmowy dot. porozumienia o wolnym handlu (FTA) z USA18. 
Kontrowersje wywołują m.in.: ochrona praw własności intelektualnej oraz standaryzacja 
produktów.  
 

3.5. Relacje gospodarcze z UE 
Unia Europejska jest strategicznym partnerem handlowym i inwestycyjnym dla 

Kuwejtu. W 2007 r. kraje członkowskie sprzedały do Kuwejtu towary o wartości €3,61 mld, 
natomiast zakupiły ich za €4,04 mld. Przy obrotach o wartości €7,65 mld, oznaczało to 
negatywny bilans handlowy o wartości €427 mln. NajwaŜniejszym towarem eksportowym 
Kuwejtu były paliwa mineralne i produkty ich przetwarzania (95%) oraz produkty sektora 
chemicznego (2%). w imporcie Kuwejtu dominowały maszyny i sprzęt transportowy (49.7%), 
produkty przemysłowe (14.1%) oraz produkty róŜne (14%). Dane z pierwszego półrocza 2008 
                                                           
15 WyŜsze stawki dot. m.in. wyrobów tytoniowych, tj. 100%. Zabroniony jest wwóz alkoholu i wieprzowiny. 
16 Jest to jeden z elementów stanowiska Kuwejtu w negocjacjach porozumienia o wolnym handlu UE - RWPZ. 
17 Projekt zaprezentowano na szczycie Ligi Arabskiej w Ammanie w 1997 r. Porozumienie podpisało 17 państw.  
18 W lutym 2004 r. Kuwejt i USA podpisały Ramowe Porozumienie o Handlu i Inwestycjach (TIFA), stanowiące wstęp do 
negocjacji o FTA. Eksport USA do Kuwejtu potroił się w latach 2000-2006, z $791 mln do $2,13 mld. 
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r. pokazują pogłębiający się deficyt handlowy z Kuwejtem, wynikający zapewne z wysokich 
w tym okresie cen ropy naftowej, przy eksporcie UE do Kuwejtu o wartości €2,27 mld 
(wzrost o 5,5% w relacji do I. półrocza 2007 r.) i imporcie o wartości €2.59 mld (wzrost  
o 47,9%)19. Kuwejt jest dobrym rynkiem zbytu dla produktów krajów UE, jednak dynamika 
wzrostu importu, głównie ropy naftowej, w latach 2002-2007 (18,6%), znacząco przekraczała 
dynamikę eksportu (8,7%). Kuwejt znajduje się na 52 pozycji na liście importerów z UE oraz 
na 44 wśród eksporterów do UE.  
 

                                                           
19 Na podstawie statystyk Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, www.trade.ec.europa.eu. 


