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4. Dwustronna współpraca gospodarcza 
 
4.1.Gospodarcze umowy dwustronne 
      Polska i ZEA zawarły trzy umowy dwustronne o charakterze gospodarczym. Są to: 
- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania; 
- Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji; 
- Umowa o współpracy w komunikacji lotniczej. 
        Porozumienia te stanowią waŜną podstawę rozwoju handlu i inwestycji między 
obydwoma krajami. 
 
4.2. Handel zagraniczny 

                    Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem handlowym Polski na 
obszarze obejmującym Afrykę Północną, Bliski i Środkowy Wschód oraz Południową 
Azję.  Obroty handlowe między obu krajami doszły do 819,6 mln USD za 11 miesięcy 
2008 r. Dzieje się tak dzięki bardzo dynamicznie rozwijającemu się eksportowi z 
Polski, który zdołał zrekompensować spadek importu z ZEA (o ok. 13%). Polski 
eksport, liczony w dolarach USA, wzrósł w roku 2008 niemal trzykrotnie (wskaźnik 
wzrostu: 288,08) w stosunku do tego samego okresu w roku 2007. Eksport w 
wysokości 722,4 mln USD i import 97,3 mln USD zapewniły równieŜ największe 
dodatnie saldo polskiego handlu z krajami tego obszaru, które wyniosło 625,1 mln 
USD. Przy załoŜeniu utrzymania się tych tendencji rozwoju obrotów do końca roku 
2008 moŜna szacować, iŜ obroty te osiągnęły wartość ok. 894 mln USD, na co złoŜył 
się eksport z Polski w wysokości 788 mln USD i import rzędu 106 mln USD przy 
dodatnim saldzie obrotów  wysokości 682 mln USD. 
           PowyŜsze rozmiary obrotów kwalifikują Polskę jako średniej wielkości 
partnera handlowego Emiratów wśród krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem  -  
zarówno w zakresie eksportu, jak i importu  -  osiągnęliśmy pozycję takich krajów jak 
Szwecja czy Austria, a wyprzedziliśmy górujące dotychczas nad nami Czechy i 
Węgry. 

                        Struktura towarowa importu  z Emiratów zdominowana jest przez dostawy 
aluminium hutniczego. Mimo spadku zakupów tego metalu do Polski o 9,5%, pozostał 
on główną pozycją w naszym imporcie (69% importu ogółem). Drugą większą grupę 
towarową stanowią wyroby przemysłu chemicznego (17%), a kolejną  -  urządzenia 
mechaniczne, elektryczne, optyczne, tabor pływający i pojazdy  -  7%. 
             Znacznie bardziej urozmaicony jest polski eksport, w którego strukturze 
towarowej zachodzą korzystne zmiany. Wejście na rynek ZEA produkowanych w 
Polsce autobusów i samochodów dostawczych spowodowało, Ŝe w strukturze eksportu 
przoduje zdecydowanie grupa pojazdów naziemnych, która stanowi obecnie 40,5% 
wartości wywozu. Silną pozycję (29,2%) utrzymała grupa urządzeń mechanicznych, 
elektrycznych i narzędzi, co świadczy, Ŝe wywóz z Polski tego asortymentu wzrósł 
równie dynamicznie jak cały eksport. W dalszej kolejności 5,4% eksportu przypadło 
na szeroko rozumiane wyroby chemiczne, a na kolejnych pozycjach z równym 
udziałem po ok. 4,5% znalazły się statki (jachty), metale nieszlachetne i wyroby z nich 
(głównie stal i Ŝeliwo) oraz towary spoŜywcze i uŜywki (tytoń). Listę większych 
pozycji eksportowych zamykają meble (3,4%), których wywóz teŜ wyraźnie wzrósł, 
choć nie w takim stopniu jak eksport pojazdów czy urządzeń i narzędzi. 
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4.3. Inwestycje 
               Skumulowaną wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Emiratach 
szacuje się na ok. 130 mln USD. Do powstałych juŜ wcześniej firm produkcyjnych 
(Arabcan Co., naleŜąca do krakowskiego Canpacku), budowlanych (Librus) czy 
instalacyjnych (Sergas) dołączają ciągle nowe. Bardziej spektakularne przedsięwzięcia 
to spółka deweloperska w Dubaju, załoŜona przez Kulczyk Investment House oraz 
udział jednego z polskich przedsiębiorców w znajdującej się w budowie fabryce fluoru 
Gulf Fluor w Abu Zabi. Spojrzenie na listę uczestników handlu polsko-emirackiego 
wskazuje, Ŝe zakładane tu przez polskich przedsiębiorców (m.in. Telefonika Kraków, 
Koelner, Solaris) spółki o róŜnym charakterze  -  zarówno w strefach specjalnych, jak 
i poza nimi  -  generują znaczny eksport z Polski. Procesowi temu sprzyjają 
wspomniane wyŜej dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o 
wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, a wkrótce dojdzie do tego dodatkowy 
czynnik w postaci umowy o wolnym handlu z krajami Unii Europejskiej, która w 
duŜym stopniu zniesie istniejące jeszcze wzajemne ograniczenia w dostępie do 
rynków. 

                         Ze strony emirackiej, poza sięgającą jeszcze roku 2007 inicjatywą firmy 
deweloperskiej Limitless z Dubaju, która wykupiła w Polsce tereny budowlane 
(Wrocław, Poznań, Mazury), a w roku 2008 zawarła porozumienie z władzami miasta 
Chrzanowa o budowie wielkiej dzielnicy mieszkaniowej (ale nie rozpoczęła realizacji 
Ŝadnego projektu), odnotowano zakupienie przez holding przemysłowy Al Masaood z 
Abu Zabi fabryki łoŜysk i warsztatów mechanicznych we Wrocławiu. W Gdańsku 
złoŜyli wizytę przedstawiciele holdingu Royal Group z Abu Zabi, interesując się  
tamtejszymi propozycjami inwestycyjnymi. Trzeba mieć jednak świadomość, Ŝe 
pozyskanie dla Polski inwestorów z ZEA w warunkach światowego kryzysu 
gospodarczego jest zadaniem bardzo trudnym. 

        
            4.4. Współpraca samorządów gospodarczych 
                          Krajowa Izba Gospodarcza zawarła umowy o współpracy z Izbami Handlu i 

Przemysłu w Abu Zabi i Dubaju. Przejawem realizacji tych umów są organizowane 
corocznie przez KIG misje gospodarcze do ZEA, w których uczestniczą 
przedstawiciele polskiego biznesu  -  głównie małych i średnich przedsiębiorstw.             
KIG organizował równieŜ spotkania polskich przedsiębiorców z przedstawicielami Izb 
Handlu i Przemysłu emiratów SzarŜa i Ra’s al Khaimah. W trakcie pobytów w ZEA 
delegacje z Polski spotykają się równieŜ z przedstawicielami Polskiej Grupy Biznesu, 
stowarzyszenia skupiającego środowisko polskich i zagranicznych przedsiębiorców i 
działaczy gospodarczych, czynnych na polu kontaktów z Polską. W roku 2009 planuje 
się przyjazd do Polski misji biznesu emirackiego, w skład której wejdą 
przedstawiciele Federacji Izb Handlu i Przemysłu ZEA. 

 


