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4. Dwustronna współpraca gospodarcza 
 

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne 
 

• Umowa o współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej między Rządem PRL a 
Rządem Republiki Sudanu – data podpisania 17.10.1967 r.  

• Umowa między Rządem PRL a Rządem Demokratycznej Republiki Sudanu o 
komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria – data podpisania 
11.07.1980 r.  

• Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ramy współpracy gospodarczej pomiędzy 
Polską, a Sudanem uregulowane zostały umową ACP-EC-Partnership Agreement 
("The Cotonou Agreement"), a obecnie Economic Partnership Agreement.  

 
 

4.2. Handel zagraniczny 
 
W minionych kilkunastu latach współpraca Polski z Sudanem sprowadzała się jedynie do 
wymiany handlowej oraz świadczenia usług agrolotniczych w zakresie oprysków pól 
bawełnianych. Po podpisaniu układu pokojowego w 2005 r., wzrosła liczba polskich 
przedsiębiorstw zainteresowanych włączeniem się w realizację priorytetowych projektów 
inwestycyjnych w Sudanie czy teŜ dostawy dóbr kapitałowych na ich rzecz, zwłaszcza w 
zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury tego kraju. Chodzi m.in. o projekty 
związane ze zwiększeniem wydobycia ropy naftowej, modernizacją linii kolejowych, budową 
dróg i mostów, rozbudową sieci elektro-energetycznej kraju. Ponadto małe i średnie firmy 
budowlane z Polski prowadziły negocjacje dotyczące utworzenia joint-ventures z partnerami 
sudańskimi m.in. w celu wspólnej produkcji materiałów budowlanych oraz budowy nowych 
szkół i szpitali na południu Sudanu. 
 
Obroty towarowe Polski z Sudanem  

2008r. [tys. USD] 2007r. [tys. USD] Dynamika [%] 

Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksport Import 

9 746,48 2 077,43 7 669,05 10 018,86 1 754,75 8 264,10 97,3 118,4 
 Źródło: Ministerstwo Gospodarki  
 
W polsko-sudańskich obrotach handlowych w 2008 r. zauwaŜalny jest niewielki spadek po 
stronie polskiego eksportu (3%), przy wzroście importu z Sudanu (18%). Wzajemna wymiana 
handlowa w 2008 r. osiągnęła 11,8 mln USD, co oznacza zbliŜony poziom do roku 2007. 
Stabilizacja nastąpiła po drastycznym spadku obrotów w roku 2007 (o około 50%), związanym 
przede wszystkim z ograniczeniem polskiego eksportu, w tym całkowitym ograniczeniem 
sprzedaŜy cukru na ten rynek, której wartość w 2006 r. sięgała 4,2 mln USD (w ostatnich 3 
latach Sudan rozwinął własną produkcję cukru i jest obecnie czołowym eksporterem w świecie 
arabskim). Ponadto, całkowicie wstrzymane zostały dostawy wyrobów stalowych oraz 
ciągników, których łączny eksport w 2006 roku przekroczył 4,5 mln USD. Dodatnie saldo 
polskiej wymiany handlowej z Sudanem zwiększyło się w 2008 r. o ponad 7% i wynosi 
obecnie 7,7 mln USD.  


