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Kraje Arabskie  

Gospodarka, cechy, podział polityczny 

Wprowadzenie: 

Kraje Arabskie to państwa Azji Południowo-Zachodniej i Afryki 

Północnej. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków 

komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, 

posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych – ropy naftowej 

i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. Od 

lat toczą się tam liczne konflikty na tle społecznym i religijnym. 

1. Kraje Arabskie – środowisko przyrodnicze 

Kraje Arabskie to duży region Całkowita powierzchnia wynosi 13,3 

miliona km² (1,4 miliarda hektarów(. Procent na świecie 9,6. . Należą do 

niego:   Półwysep Arabski (będący największym półwyspem na świecie). 

Region ten ma wyraźne granice morskie. Od zachodu Morza 

Śródziemnego. Półwysep Arabski oblewają wody Morza 

Czerwonego,  Zatoki Adeńskiej,  Morza Arabskiego i głęboko wciętej 

w ląd Zatoki Arabskiej. Wschodnią granicą regionu jest linia graniczna z 

Iranem.  
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Odczytując poniższą charakterystykę ukształtowania powierzchni, 

wskazuj na mapie hipsometrycznej wszystkie wymienione formy 

powierzchni Ziemi. 

W Krajach Arabskich dominują Pustynia wyżyny i góry. Na Wyżynie 

Armeńskiej swój początek bierze rzeka Eufrat, a z gór Taurus wypływa 

Tygrys. Obie te rzeki płyną na południowy-wschód do Zatoki Arabskiej 

i zasypują zapadlisko przedgórskie, tworząc Nizinę Mezopotamską. 

Półwysep Arabski prawie w całości zajmują wyżyny. 
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Dwa elementy środowiska przyrodniczego Krajów Arabskich:  

1- Klimat  

2- Wody  

Wpływają na rozmieszczenie ludności i określają możliwości 

gospodarczego wykorzystania tego regionu. Obszary leżące wokół Morza 

Śródziemnego znajdują się w zasięgu klimatu podzwrotnikowego 

wilgotnego (śródziemnomorskiego). Półwysep Arabski i południowe 

wybrzeża regionu objęte są klimatem zwrotnikowym suchym. Latem 

średnia temperatura powietrza sięga tam 30–33°C, zimą ok. 15°C, a roczna 

suma opadu nie przekracza 100 mm. 

Na tak wielkim obszarze, jakim jest Region arabski, znajdują się tylko 

trzy duże rzeki – Tygrys,  Eufrat, i Nil. W zasięgu wpływu klimatu 

śródziemnomorskiego występują jedynie krótkie cieki wodne. Ważną 

rzeką w pasie wschodniego wybrzeża nad Morzem Śródziemnym jest 

Jordan rzeka przepływający przez jezioro Genezaret i uchodzący do Morza 

Martwego. Na Półwyspie Arabskim brak jest stałych rzek. Sieć wodna 

w tym regionie wykazuje ścisłe zależności od rocznego rozkładu opadów. 

Wielkie znaczenie w tym regionie mają, więc wody wgłębne. Buduje się 

głębokie studnie i pozyskuje wodę z głębiej zalegających warstw 

geologicznych. W ostatnich latach powstały też liczne zakłady odsalania 

wody morskiej. 

2. Kraje arabskie – podział polityczny i zróżnicowanie religijne 

W Regionie arabskiemu, czyli na Bliskim Wschodzie, leży 22 

niepodległych państw arabskich w Azji 12 krajów: Arabia Saudyjska, 
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Bahrajn, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria 

Zjednoczone Emiraty Arabskie, I Palestyna, w Afryce to 10 krajów: Egipt, 

Libia, Sudan, Algieria, Tunezja, Maroko, Mauretania, Komory, Dżibuti i 

Somalia. Sudan Południowy, Biorąc pod uwagę dominującą grupę 

ludności zamieszkującą w danym państwie, wyróżnia się 

państwa arabskie i niearabskie. 

Państwa arabskie – powierzchnia i ludność  

  Państwo Powierzchnia 

(w tys. km2) 

Liczba ludności 

W 2018 roku (mln) 

 1. Arabia Saudyjska 2149,7 33,55 

2. Bahrajn 0,8 1,56 

3. Egipt 1001,5 99,37 

4. Irak 434,1 39,33 

5. Jemen 528,1 28,91 

6. Jordania 88,8 9,90 

7. Katar 11,6 2,69 

8. Kuwejt 17,8 4,197 

9. Liban 10,4 6,09 

10. Oman 309,5 4,82 

11. Syria 185,2 21.28 

12. Zjednoczone Emiraty Arabskie 83,6 9,54 

13. Sudan 1,879,3 41,51 

14. Libya 1,759,54 6,47 

15. Tunezja 163,61 11,65 

16. Algeria 2,381,7 42,00 

17. Moroko 446,55 36,19 

18. Mauretania 1,030,70 4,54 

19. Somalia 637,66 15,18 

20. Dżibuti 23,200 0.97  

21. Komory 1,86 0.83 

22. Palestyna 6,0 5,05 

Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012; ·GeoHive 
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W większości państw arabskich oraz w Iranie islam jest religią 

państwową. Oznacza to, że konstytucja lub system prawny danego 

państwa nadaje religii specjalny status. Wyjątkami są Liban i Syria, 

a z państw niearabskich. W tych państwach nie ma określonej religii 

państwowej. 1 

3. Kraje Arabskie – ropa naftowa, kierunki rozwoju gospodarczego 

Kraje Arabskie leżące nad Zatoką Arabską dysponują wielkimi 

zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego. Szacuje się, że w wokół tej 

zatoki oraz na jej dnie znajduje się 2/3 światowych rezerw ropy naftowej. 

Największe pola roponośne posiada Arabia Saudyjska. Dużymi zasobami 

dysponują też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Kuwejt i Bahrajn, 

a mniejszymi – Oman i Katar.  

(Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym 

na świecie. Wykorzystuje się ją do produkcji benzyny, oleju napędowego, 

nafty, tworzyw sztucznych; jest też stosowana, jako paliwo 

w elektrowniach cieplnych. Gospodarcze znaczenie ropy naftowej i gazu 

ziemnego we współczesnym życiu sprawia, że jej wydobycie, 

przetwarzanie oraz import i eksport mają wielki wpływ na światową 

gospodarkę. 

                                                 
1  - Islam to religia muzułmanów, której prorokiem był Mahomet. Jest ona jedną z trzech 

wielkich religii monoteistycznych (monoteizm – 'wiara w jednego Boga') po judaizmie 

i chrześcijaństwie. Święta księga wyznawców islamu to Koran. Islam powstał w VII 

wieku n.e. wśród plemion żyjących na Półwyspie Arabskim i szybko rozprzestrzenił się 

na cały region. Współcześnie jest religią powszechną, którą wyznaje ok. 1,6 mld ludzi, 

czyli 22% ludności świata. Religia ta reguluje życie społeczne, polityczne i gospodarcze 

w większości państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 
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Obecnie państwa leżące nad Zatoką Arabską wydobywają ponad 35% 

światowej produkcji ropy naftowej). 2 

Zasoby gazu ziemnego są mniejsze niż ropy naftowej, ale wciąż 

pozostaje on cennym źródłem energii. 

Wydobycie ropy naftowej w  państwach arabskich 2019 (BBL/D/1K) 
Kraj Ostatni Zakres Udział w światowym 

wydobyciu 

Arabia Saudyjska  9580.00 11093 : 2340 12,3% 

Irak 4620.00 4830 : 0 3,5% 
Zjednoczone Emiraty 

Arabskie  

3068.00 3336 : 990 10,5% 

Kuwejt 2652.00 3768 : 0 1,9% 

Kazachstan  1634.00 1958 : 407 3,4% 

Katar  1510.00 1510 : 539 1,1% 

Libia  1078.00 2370 : 7 1,5% 

Algieria  1032.00 1427 : 775  

Oman  970.00 1057 : 693  

Egipt  586.00 930 : 560  

Maroko 0.16 0.4 : 0.08  

Syria 25.00 598 : 14  

Tunezja 37.00 95 : 22  

Bahrajn 40.00 50 : 35 0,1% 

Jemen 61.00 466 : 11  

Sudan 79.00 520 : 0.1  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  - https://epodreczniki.pl/a/bliski-wschod---gospodarka-cechy-kulturowe-konflikty-

zbrojne/DHgNR3fYk 

https://pl.tradingeconomics.com/saudi-arabia/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/iraq/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/kuwait/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/kazakhstan/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/qatar/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/libya/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/algeria/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/oman/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/egypt/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/morocco/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/syria/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/tunisia/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/bahrain/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/yemen/crude-oil-production
https://pl.tradingeconomics.com/sudan/crude-oil-production
https://epodreczniki.pl/a/bliski-wschod---gospodarka-cechy-kulturowe-konflikty-zbrojne/DHgNR3fYk
https://epodreczniki.pl/a/bliski-wschod---gospodarka-cechy-kulturowe-konflikty-zbrojne/DHgNR3fYk
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Wydobycie gazu ziemnego w niektórych państwach arabskich w 2013 r. 

Państwo Wydobycie 

[mld m3] 

Udział 

w światowym 

wydobyciu 

Arabia Saudyjska 103,0 2,94% 

Bahrajn 15,8 0,45% 

Irak 0,6 0,02% 

Katar 158,5 4,52% 

Kuwejt 15,6 0,44% 

Oman 34,7 0,99% 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

56,0 1,60% 

Źródło: World Mineral Production 2009–2013, British Geological 

Survey 

 (Łączne wydobycie gazu ziemnego nad Zatoką Arabską stanowi 

ponad 15% całego światowego wydobycia. Wszystkie państwa znad 

Zatoki Arabskiej eksportują ropę naftową i jej przetwory. Łączny udział 

tych państw w światowym eksporcie ropy naftowej przekracza 40%. 

Największym eksporterem jest Arabia Saudyjska, która kontroluje ok. 1/6 

całego światowego eksportu ropy naftowej. Największymi importerami są 

Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Indie, Korea Południowa oraz Unia 

Europejska. 

Popyt na ropę naftową i dochody uzyskiwane z jej eksportu skłoniły 

państwa leżące nad Zatoką Arabską do powołania organizacji, która 

umożliwiałaby wspólną politykę związaną z regulowaniem wielkości 

wydobycia ropy naftowej i ustalaniem jej cen. W 1960 roku Arabia 

Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt oraz Wenezuela (państwo spoza regionu) 
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powołały Organizację Państw Eksportujących Ropę Naftową – 

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Następnie do tej 

organizacji dołączyły: Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz kilka 

państw spoza Zatoki Arabskiej. Obecnie do OPEC należy 13 krajów). 3 

Państwa mające wielkie zasoby ropy naftowej inwestują część zysków 

w zakłady petrochemiczne i chemiczne. Rozwija się nowoczesne sposoby 

poszukiwania ropy naftowej przez budowę platform wiertniczych. 

Państwa, w których zasoby ropy naftowej zostaną wyczerpane za 

kilkanaście lat, jak Katar i niektóre emiraty, rozwijają inne gałęzie 

gospodarki, a zwłaszcza usługi – finansowo-bankowe, handlowe, 

hotelowe, turystyczne, transportowe. 

Kraje arabskie jest regionem, na którym ścierają się interesy polityczne 

i gospodarcze wielu państw, a obok siebie żyją grupy ludności silnie 

zróżnicowane pod względem narodowościowym i religijnym. Ogromne 

znaczenie mają historyczne odniesienia. Wielu przywódców państw dąży 

do ograniczenia konfliktów. Społeczność międzynarodowa dostrzega te 

działania i honoruje przywódców państw lub ugrupowań, przyznając im 

Pokojową Nagrodę Nobla. W 1978 roku nagrodę tę otrzymali prezydent 

Egiptu A. Sadat i premier Izraela M. Begin po podpisaniu traktatu 

pokojowego między Egiptem a Izraelem. W 1994 roku – przywódca 

Autonomii Palestyńskiej J. Arafat oraz przywódcy Izraela I. Rabin 

i S. Peres, gdy wynegocjowali izraelsko-palestyński układ pokojowy. 

                                                 
3  - https://epodreczniki.pl/a/bliski-wschod---gospodarka-cechy-kulturowe-konflikty-

zbrojne/DHgNR3fYk 

https://epodreczniki.pl/a/bliski-wschod---gospodarka-cechy-kulturowe-konflikty-zbrojne/DHgNR3fYk
https://epodreczniki.pl/a/bliski-wschod---gospodarka-cechy-kulturowe-konflikty-zbrojne/DHgNR3fYk
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Rozdział pierwszy 

Rozwój gospodarczy w krajach arabskich 

2013-2016 
1 - Główne cechy krajów arabskich: 

Od czasu ustanowienia Ligi Arabskiej w 1945 r. Wspólna arabska 

praca gospodarcza przeszła przez kilka etapów, w rzeczywistości próbuje 

wzmocnić i rozwinąć arabskie stosunki gospodarcze oraz rozwinąć 

wymianę handlową, aby osiągnąć etap integracji gospodarczej lub 

jedności gospodarczej między krajami arabskimi. 

Łączna powierzchnia krajów arabskich wynosi 14,2 miliona km i 

stanowi 10,2 procent świata, a populacja świata arabskiego, która w 2006 

roku wynosiła 318,3 miliona ludzi, jest podzielona między kontynenty 

Azji i Afryki, co stanowi 4,8 procent populacji świata. Ponad 30 procent 

całej populacji. Kraje arabskie należą do najbogatszych regionów świata z 

ropą i gazem, ze sprawdzonymi rezerwami ropy naftowej stanowiącymi 

57,6 procent światowych rezerw, a rezerwy gazu ziemnego stanowią 29,5 

procent światowych rezerw. Wartość eksportu ropy do krajów arabskich 

wyniosła 419,1 mld USD, co stanowi ponad 65 procent całkowitego 

eksportu towarów do krajów arabskich, co wyniosło 659,6 mld USD, zaś 

wartość importu towarów z Arabii wyniosła 373,0 mld USD, co stanowi 

3,00% światowego importu,2006. Wybrzeże arabskie rozciąga się wokół 

oceanów, mórz i zatok, osiągając łączną długość 22 828 km. 

Produkt krajowy brutto (PKB) krajów arabskich w cenach bieżących 

wyniósł 1276,3 miliarda USD przy rocznej stopie wzrostu 16,9 procent, a 
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stopa wzrostu 5,7 procent w cenach stałych Średni PKB na mieszkańca 

według ceny rynkowej w 2006 r. Wyniósł 41 142,00 USD. 

Wartość handlu zagranicznego między krajami arabskimi (handel 

między arabski) wyniosła 55,4 mld USD, co stanowi 11,2% całkowitego 

handlu zagranicznego krajów arabskich w 2006 r. 

Trudno jest określić wielkość arabskich funduszy migrujących poza 

świat arabski ze względu na różnorodność form i obszarów arabskich 

inwestycji, a także tajemnicę otaczającą wiele rachunków. Szacunki różnią 

się w zależności od wielkości arabskiego bogactwa imigrantów, 

szacowanego na 800–2400 miliardów dolarów, z których niektóre są 

inwestycjami bezpośrednimi, a niektóre to depozyty i fundusze 

imigrantów z arabskich krajów eksportujących ropę naftową. 

Te liczby i statystyki, pomimo różnic w ich szacunkach, pokazują nam 

nienormalną sytuację gospodarczą w Arabii wynikającą z wady wspólnej 

arabskiej pracy gospodarczej. Oznacza to porażkę krajów arabskich w 

przezwyciężeniu podziałów politycznych i zneutralizowaniu wzajemnych 

interesów ekonomicznych z kaprysów arabskiej polityki, rządy arabskie 

nie były w stanie uruchomić wspólnych arabskich działań gospodarczych 

i stworzyć prawdziwej i skutecznej arabskiej grupy gospodarczej. 

Świat arabski rozciąga się w Afryce i Azji od Oceanu Atlantyckiego 

na zachodzie, aż po Zatokę Perską na wschodzie, między szerokościami 

geograficznymi 2 stopnie na południe od równika i 37 stopni na północ od 

równika oraz między długościami geograficznymi 15 stopni na zachód i 

60 stopni na wschód, pokrywając w ten sposób 39 stopni poprzecznie i 75 
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Stopień podłużny. Obszar świata arabskiego wynosi około 13 milionów 

kilometrów (23% tego obszaru w Azji, 77% w Afryce). Jest to największy 

obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nawet większy niż kontynent 

europejski. 

Położenie geograficzne świata arabskiego: kraje arabskie mają ważne 

położenie geograficzne, rozciągające się z zachodu na wschód około 6000 

km, a z dalekiego południa na daleką północ 5000 km. 

Świat arabski wychodzi na Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Morze 

Śródziemne, Morze Czerwone i Zatokę Arabską, kontroluje trzy 

najważniejsze drogi wodne z punktu widzenia żeglugi i handlu 

międzynarodowego, a mianowicie Morze Śródziemne, Morze Czerwone i 

Zatokę Arabską. Tarek i Kanał Sueski oraz Cieśnina Bab al-Mandab i 

Cieśnina Hormuz. 

Świat arabski składa się Za dwadzieścia dwa niezależne państw, 

podzielonych na cztery grupy subregionalne: 

1. Kraje Bliskiego Wschodu: Syryjska Republika Arabska, 

Republika Libańska, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie i 

Republika Irakijska. 

2. Państwa Doliny Nilu i państwa Afryki Wschodniej: Arabska 

Republika Egiptu, Republika Sudanu, Demokratyczna Republika 

Somalii i Dżibuti. 

3. Kraje Afryki Północnej: Libijska Arabska Socjalistyczna 

Republika Dżamahirija, Republika Tunezyjska, Algierska 
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Republika Ludowo-Demokratyczna, Królestwo Maroka i Islamska 

Republika Mauretańska. 

4. Kraje Półwyspu Arabskiego: Arabia Saudyjska, Jemen, Kuwejt, 

Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (w tym 

siedem emiratów: Abu Zabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, Umm Al 

Quwain, Ras Al Khaimah, I Fudżajra). 

Topografia świata arabskiego: świat arabski charakteryzuje się 

różnymi formami terenu, w tym górami, wyżynami, płaskowyżami, 

równinami, pustyniami, rzekami, jeziorami i wybrzeżami. 

Płaskowyże na średnich wysokościach: Płaskowyże te rozciągają się 

w większości części krajów arabskich. Średnia wysokość waha się między 

500 a 1500 m. 

Góry i wyżyny państw arabskich:  

Góry są rozproszone po krajach arabskich, gdzie znajdujemy wysokie, 

góry, takie jak góry Atlas w arabskim Maghrebie, łańcuchy górskie Zagros 

w Iraku i wyżyny Omanu w południowo-wschodniej części Półwyspu 

Arabskiego, i odcięto stare łańcuchy, bardzo stare góry refrakcyjne, na 

które wpływ mają czynniki Erozja, reprezentowana przez pasmo górskie 

Morza Czerwonego w Egipcie i Sudanie, pasmo górskie Hejaz, góry Asir, 

wyżyny Jemenu i pasmo górskie Sham. 

Równiny państw arabskich:  

W krajach arabskich występują dwa typy równin: równiny zalewowe i 

równiny przybrzeżne. Równiny zalewowe obejmują równiny Doliny Nilu 

oraz równiny Tygrysu i Eufratu, a szerokość równin Doliny Nilu zmienia 
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się w zależności od miejsca. W miarę, jak się rozszerza i zmienia kształt 

w Sudanie Południowym, zauważamy, że Bahr el Ghazal rozciągają się na 

południowe równiny Nilu, a następnie rozszerzają Więcej, aż dotrzesz do 

delty. 

Rzeki państw arabskich:  

W krajach arabskich istnieje duże bogactwo wodne, chociaż jego 

rozmieszczenie w poszczególnych krajach jest nierówne. Bogactwo to 

składa się z rzek wewnętrznych, które są ograniczone do każdego kraju i 

rzek, które rozciągają się na więcej niż jeden kraj, niezależnie od tego, czy 

pochodzą z krajów arabskich, czy przepływają przez nie. Najbardziej 

znana z tych rzek: 

1. Rzeka Nil, która znajduje się między jej źródłem, nad Jeziorem 

Wiktorii a ujściem do Morza Śródziemnego, wynosi 6700 

kilometrów. 

2. Rzeka Senegal: długość 1700 km, składa się z dwóch głównych 

dopływów w Gwinei, następnie penetruje Mauretanię i wpada do 

Oceanu Atlantyckiego. 

3. Rzeka Eufrat: długość 2780 km, która wywodzi się z Turcji, 

następnie penetruje Syrię, po czym spotyka rzekę Tygrys w Iraku, 

gdzie biegną razem, by przelać się do Shatt al-Arab. 

4. Rzeka Orontes: Długość 570 km, która wywodzi się z Libanu i 

wnika w Syrię, wlewając do Zatoki Iskenderun. 
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5. Rzeka Jordan: długość 360 km, która wypływa ze zboczy góry 

Hermon i przenika do Libanu, Syrii, Jordanii i Palestyny do Morza 

Martwego. 

Pustynie państw arabskich:  

Pustynia obejmuje duży obszar krajów arabskich, w części 

afrykańskiej i azjatyckiej. Warto wspomnieć, że większość obszarów 

wydobywczych w krajach arabskich znajduje się na ubogich obszarach 

pustynnych w ich wodach, roślinach, zwierzętach gospodarskich i ich 

mieszkańcach, a także nie ma łatwego, szybkiego i taniego transportu. 

Odkrycie i wydobycie ropy naftowej na obszarach pustynnych 

przyciągnęło siłę roboczą, zwiększoną populację i wysoką gęstość 

zaludnienia oraz doprowadziło do powstania ośrodków miejskich, które 

nie istniały przed odkryciem ropy i eksploatacją innych zasobów 

naturalnych. 

Wybrzeża państw arabskich:  

Świat arabski ma wybrzeża o długości ponad 14 tysięcy kilometrów, z 

których najważniejsze to wybrzeża Morza Czerwonego i Pacyfiku oraz 

Morza Arabskiego i Zatoki Arabskiej, a także wybrzeża Morza 

Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego, które są najdłuższymi i 

najważniejszymi wybrzeżami arabskimi. Zatoka Iskenderun w Syryjskiej 

Republice Arabskiej do Cieśniny Gibraltarskiej na Morzu Śródziemnym 

oraz od Cieśniny Gibraltarskiej w Królestwie Maroka do ujścia rzeki 

Senegal na Oceanie Atlantyckim. 
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Wyspy w pobliżu wybrzeża morskiego są najważniejszą wyspą 

Arwad, położoną trzy kilometry na zachód od Tartous w Syryjskiej 

Republice Arabskiej, a jej mieszkańcy żyją z nawigacji, rybołówstwa i 

budowy małych żaglowców, a także wyspy Kerkennah i Djerba na 

wschodnim wybrzeżu Republiki Tunezyjskiej, a także jej ludzie zajmujący 

się rybołówstwem i turystyką. Obecność szelfu kontynentalnego na 

Oceanie Atlantyckim na dużych obszarach sprawiła, że wybrzeża arabskie 

z widokiem na Ocean Atlantycki są bogate w zasoby rybne. 

Klimat: większość krajów arabskich znajduje się w tropikach, a strefa 

umiarkowana zajmuje ograniczony obszar. Wzrost na północy przyczynił 

się również do wzrostu roślin zimnych obszarów powyżej stoków i 

szczytów górskich. Kraje arabskie można podzielić na główne regiony 

klimatyczne: 

Region Morza Śródziemnego (zimowy zasięg deszczu): region ten 

znajduje się na północnych obrzeżach świata arabskiego wzdłuż wybrzeża. 

Grudzień, styczeń i luty (grudzień, styczeń, luty.) 

Region tropikalny (zasięg letniego deszczu): region ten znajduje się na 

południowych obrzeżach świata arabskiego, podobnie jak w Sudanie, w 

południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego. Od czerwca do 

października (od czerwca do października). Letni region deszczowy na 

Półwyspie Arabskim charakteryzuje się podziałem roku na gorącą porę 

deszczową i porę suchą w miesiącach zimowych i charakteryzuje się niską 

temperaturą. 
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Region pustynny (strefa sucha) państw arabskich:  

Region ten znajduje się w największej części krajów arabskich i 

obejmuje Wielką Saharę Afrykańską i jego przedłużenie na Półwyspie 

Arabskim. To ogromne rozszerzenie stanowi największe rozszerzenie 

gorącej pustyni na świecie. Obszar Demokratycznej Republiki Somalii 

znajduje się w tym regionie. Ta ostatnia ma bardzo wysoką temperaturę w 

miesiącach letnich, wyraźny spadek w miesiącach zimowych i prawie 

całkowitą suszę, nie spada z deszczu do bardzo małej, a istnieje możliwość 

niewielkiego deszczu na północnych obrzeżach w zimie i na 

południowych obrzeżach w lecie. 

Czynnik klimatyczny odgrywa istotną rolę w strukturze 

rozmieszczenia populacji w krajach arabskich. Istnieje ścisła korelacja 

między rozkładem populacji a rocznym rozkładem opadów w krajach 

arabskich. Pustynne obszary, na których ilość opadów mniejsza niż 

dziesięć milimetrów rocznie, są prawie nieglobalnymi obszarami, na 

których gęstość zaludnienia jest mniejsza. Jednak na niektórych obszarach 

o niskich opadach populacja gromadzi się i rośnie, jeśli woda jest dostępna 

ze źródeł innych niż deszcz, czy to w postaci wód powierzchniowych, czy 

gruntowych, takich jak dolina Nilu. 

Ponieważ południowe krańce świata arabskiego są rdzeniem regionu 

tropikalnego, a północne krawędzie znajdują się w ciepłym regionie 

umiarkowanym, spowodowało to zróżnicowanie plonów rolnych, takich 

jak bawełna, ryż, trzcina cukrowa i marihuana, a także w innych częściach 
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strefy przejściowej, która wymaga umiarkowanego ciepła, takiego jak 

pszenica i jęczmień. 

2 - Rozwój Produkt krajowy: 4 

Produkt krajowy brutto (PKB) wszystkich krajów arabskich wyniósł 

(2 760 mld USD) na koniec 2013 r., ( 2 777 mld USD) na koniec 2014 r. 

(2 417 mld USD) na koniec 2015 r. Zgodnie z szacunkami MFW. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyemitowany w październiku 2015 

r. Do końca 2015 r. Kraje arabskie stanowiły 3,3% gospodarki światowej 

i 8,3% gospodarek rozwijających się i wschodzących. 

Tak, więc w 2014 r. Arabska gospodarka odnotowała spadek wzrostu, 

objawiający się spadkiem średniego wzrostu realnego PKB do 1,3%. 

Oczekuje się, że region arabski odnotuje średni wzrost o około 1% w 2015 

r. Wynika to z kilku czynników, w szczególności ze spadku cen ropy, a 

tym samym przychodów z energii w krajach eksportujących ropę, a także 

niepokojów politycznych i społecznych oraz trwających konfliktów 

zbrojnych w regionie. Region arabski nadal odnotowuje niski wzrost z 

powodu presji na wiele gospodarek arabskich, takich jak Syria, Libia, 

Jemen i Irak, a także reperkusje syryjskiego kryzysu dla krajów sąsiednich, 

zwłaszcza Libanu i Jordanii, które utrudniają handel, inwestycje, 

turystykę, a tym samym działalność gospodarczą. Z powodu niższych cen 

ropy MFW ponownie rozważył w październiku 2014 r., A następnie w 

kwietniu 2015 r., A ostatnio w październiku 2015 r. W swoich szacunkach 

                                                 
4  - Źródło: Związek Banków Arabskich. 
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i prognozach opublikowanych w kwietniu 2014 r., W oparciu o ceny ropy 

około 100 USD za baryłkę.. Tabela 1 pokazuje ewolucję wskaźników 

ekonomicznych dla regionu arabskiego od 2013 r. I pokazuje 

zróżnicowanie prognoz MFW od kwietnia 2014 r. Do października 2015r. 

Wskaźniki PKB w krajach arabskich  

Wskaźniki PKB w krajach arabskich Członkowie Ligi Państw Arabskich 

IMF Outlook 2019 Estimate 

 GDP (nominal) 

(US$ billion) 

GDP (PPP) 

(US$ billion) 

GDP / capita GDP / capita 

(PPP) 

 PKB nominalny(  
)Mld USD) 

PKB (PPP( 
)Mld USD) 

PKB 
mieszkańca 

PKB ( PPP) 
mieszkańca  

Algeria 

183.687 684.649 4,229 15,765 

Bahrain 

38.952 76.856 25,781 50,868 

Comoros 

0.726 1.450 832 1,662 

Djibouti 

2.392 4.313 2,218 3,999 

Egypt 

299.589 1,391.734 3,019 14,028 

Iraq 

225.257 704.392 5,758 18,008 

Jordan 

44.256 97.180 4,394 9,650 

Kuwait 

136.940 319.541 29,128 67,969 

Lebanon 

58.281 92.252 9,607 15,208 

Libya 

44.964 79.268 6,835 12,050 

Mauritania 

5.569 19.634 1,191 4,200 

Morocco 

121.350 330.381 3,409 9,283 

Oman  

79.458 204.233 18,081 46,476 

Palestine 

14.498 21.220 (2014 est.)  5,275 7,722 

Qatar 193.502 370.614 70,288 134,622 

Saudi Arabia 

762.259 1,924.253 22,507 56,817 

Somalia 

7.903 22.285 744 1,863 

Sudan 

31.468 176.721 728 4,088 

Syria 

77.460 121.600 4,296 6,744 

Tunisia 

36.204 150.834 3,072 12,800 

United Arab 

Emirates 

427.876 757.525 39,806 70,474 

Yemen  

29.079 76.094 918 2,404 

Total $2.821 trillion $7.627 trillion $11,914 $25,759 

https://www.wikiwand.com/en/Algeria
https://www.wikiwand.com/en/Bahrain
https://www.wikiwand.com/en/Comoros
https://www.wikiwand.com/en/Djibouti
https://www.wikiwand.com/en/Egypt
https://www.wikiwand.com/en/Iraq
https://www.wikiwand.com/en/Jordan
https://www.wikiwand.com/en/Kuwait
https://www.wikiwand.com/en/Lebanon
https://www.wikiwand.com/en/Libya
https://www.wikiwand.com/en/Mauritania
https://www.wikiwand.com/en/Morocco
https://www.wikiwand.com/en/Oman
https://www.wikiwand.com/en/State_of_Palestine
https://www.wikiwand.com/en/Qatar
https://www.wikiwand.com/en/Saudi_Arabia
https://www.wikiwand.com/en/Somalia
https://www.wikiwand.com/en/Sudan
https://www.wikiwand.com/en/Syria
https://www.wikiwand.com/en/Tunisia
https://www.wikiwand.com/en/United_Arab_Emirates
https://www.wikiwand.com/en/United_Arab_Emirates
https://www.wikiwand.com/en/Yemen
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Wyniki arabskich gospodarek w 2016 r., Niezależnie od tego, czy 

eksportują, czy importują ropę naftową, pozostają powiązane ze 

światowymi cenami ropy naftowej, ponieważ całkowity arabski eksport 

stanowi około 53% całkowitego popytu i względne znaczenie przychodów 

z ropy naftowej do około 68% całkowitych dochodów krajów arabskich. 

Dlatego arabskie kraje eksportujące ropę naftową powinny kontynuować 

politykę ograniczania zależności od ropy naftowej i opracować nowy 

model wzrostu, kierowany przez sektor prywatny, oparty na różnorodności 

działalności gospodarczej i źródłach dochodu narodowego. Jeśli chodzi o 

arabskie kraje importujące ropę naftową, konieczne jest kontrolowanie 

finansów publicznych, zwiększenie kredytu bankowego dla sektora 

prywatnego, praca nad podniesieniem poziomu konkurencyjności i 

tworzenie miejsc pracy. Powinny również skorzystać ze spadających cen 

ropy i obniżyć rachunki za import ropy, aby zmniejszyć dług publiczny i 

inwestować w sektory sprzyjające wzrostowi - zdrowie, edukację i 

infrastrukturę.  

 

*** 
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Rozdział drugi 

Liga Państw Arabskich, LPA, 
العربيةجامعة الدول   

Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja; 

 

Flaga Ligi Państw Arabskich  

 

Liga Państw Arabskich, LPA, 

 جامعة الدول العربية

Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja; 

 

państwa członkowskie LPA 

 

 

 

Język roboczy arabski Członkowie 22 

Siedziba  Kair Sekretarz 

generalny 

Ahmad Abu 

al-Ghajt 

Utworzenie 22 marca 1945   

   

  

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Ligi_Pa%C5%84stw_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_roboczy
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Siedziba_(prawo)
https://www.wikiwand.com/pl/Kair
https://www.wikiwand.com/pl/Ahmad_Abu_al-Ghajt
https://www.wikiwand.com/pl/Ahmad_Abu_al-Ghajt
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
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Liga Państw Arabskich, LPA, 

 جامعة الدول العربية

Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja; 

Panarabizm - od tej doktryny politycznej należy wyjść, aby zrozumieć 

ruch jednoczenia się państw arabskich. Jej początki wiążą się z rozwojem 

arabskiego nacjonalizmu w XIX wieku. Dzięki panarabizmowi w 1945 

roku powstała Liga Państw Arabskich. 5 

Liga Państw Arabskich (LPA(, ang. League of Arab States,  Arab 

League – organizacja międzynarodowa utworzona 22 marca 1945 

w Kairze na mocy Paktu ustanawiającego Ligę Państw Arabskich przez 

państwa powiązane wspólnotą języka, historii, kultury i religii. 6  

Założycielami Ligi było 6 państw: Egipt, Irak, Syria, Transjordania (od 

1949 Jordania), Liban i Arabia Saudyjska. 5 maja 1945 do Ligi przystąpił 

Jemen. Powstanie Ligi było poprzedzone podpisaniem 7 października 

1944 Protokołu Aleksandryjskiego na konferencji przygotowawczej 

w Aleksandrii (25 września - 5 października 1944), której przewodniczył 

premier Egiptu. Obecnie jej członkami są 22 państwa oraz Organizacja 

Wyzwolenia Palestyny. Siedzibą LPA jest Kair (w latach 1979–1990 był 

nią Tunis).7  

                                                 
5  - Katarzyna Kubat piątek, 19 lutego 2010 00: 47 | Autor: 

http: //stosunki-miedzynarodowe.pl/organizacje-miedzynarodowe/854-liga-panstw-

arabskich 
6  - zawieszony w latach 1979–1989 
7 - Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska akcja 

gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 2008 - 

2009, str 172.   

https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_angielski
https://www.wikiwand.com/pl/Organizacja_mi%C4%99dzynarodowa
https://www.wikiwand.com/pl/Kair
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Islam
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Irak
https://www.wikiwand.com/pl/Syria
https://www.wikiwand.com/pl/Transjordania
https://www.wikiwand.com/pl/Jordania
https://www.wikiwand.com/pl/Liban
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska
https://www.wikiwand.com/pl/Protok%C3%B3%C5%82_Aleksandryjski
https://www.wikiwand.com/pl/Aleksandria
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Organizacja_Wyzwolenia_Palestyny
https://www.wikiwand.com/pl/Organizacja_Wyzwolenia_Palestyny
https://www.wikiwand.com/pl/Kair
https://www.wikiwand.com/pl/Tunis


 
 

33 

 

Państwa arabskie chciały wyzwolić się spod zależności kolonialnej od 

Francji i Wielkiej Brytanii, a także panowania tureckiego. Aby wzmocnić 

siłę arabskiego ruchu narodowowyzwoleńczego oraz wykazać wspólnotę 

interesów, elity przywódcze i intelektualne głosiły ideę jedności świata 

arabskiego. 

1 - Warunki powołania Ligi Państw Arabskich: 

( Już w 1904 roku Negiba Azuri - pisarz arabski mieszkający we 

Francji - utworzył w Paryżu Ligę Arabskiej Ojczyzny, gdzie pojawiły się 

hasła niepodległościowe. Ważne funkcje integracyjne spełnił I Kongres 

Panarabski, który odbył się w Paryżu w 1913 roku. Zmianę sytuacji na 

obszarach zamieszkanych przez ludność arabską przyniosły kongresy 

muzułmańskie w Kairze, Mekce (oba w 1926 roku) oraz w Jerozolimie 

(1931). Ważne także były powstania w Syrii i Libanie. W 1942 roku w 

Kairze powstało stowarzyszenie Unia Arabska. Stowarzyszenie to głosiło 

hasła o pełnej suwerenności. Istotną rolę w procesie integracji i 

suwerenności państw arabskich odegrał rząd brytyjski. Po ocenie sytuacji 

politycznej w tym regionie Brytyjczycy poparli inicjatywy Arabów, przy 

tym zachowali dla siebie rolę patrona integracji świata arabskiego. Podjęto 

decyzję, że powstanie organizacja skupiająca suwerenne państwa). 8 

Dokładne warunki powołania organizacji państw arabskich określono 

na przełomie lipca i sierpnia 1943 roku w Iraku (tzw. plan Iraku). Przez 

                                                 
 
8  - Katarzyna Kubat piątek, 19 lutego 2010 00: 47 | Autor: 

http: //stosunki-miedzynarodowe.pl/organizacje-miedzynarodowe/854-liga-panstw-

arabskich 



 
 

34 

 

rok miały miejsce liczne dyskusje, wizyty, spotkania przywódców 

arabskich. Największą aktywność wykazał Egipt. Wreszcie w dniach 25 

września - 5 października 1944 roku w Aleksandrii odbyła się konferencja 

przygotowawcza mająca na celu powołanie panarabskiej organizacji 

regionalnej. W konferencji tej udział wzięły Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, 

Jemen, Liban, Syria, Transjordania. Konferencji przewodniczył premier 

Egiptu. Podczas obrad wyłoniły się liczne różnice w poglądach 

przywódców tych państw odnośnie koncepcji przyszłego związku. Dzięki 

sprawnej i skutecznej dyplomacji brytyjskiej osiągnięto porozumienie. 

Konferencja zakończyła się komunikatem końcowym, którego znamy pod 

nazwą Protokół Aleksandryjski. Zawiera on cele i zasady działalności 

jednoczących się państw oraz ich stosunek do najważniejszych kwestii 

międzynarodowych1. 

22 marca 1945 roku w Kairze podpisano Pakt ustanawiający Ligę 

Państw Arabskich. Pakt ten zawiera trzy ważne aneksy dotyczące: 

 Współpracy z narodami, które jeszcze nie wywalczyły sobie 

państw, 

 Powołanie sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich, 

 Wsparcie Palestyny - dopóki kraj ten jeszcze nie jest niepodległy, 

do Rady Ligi będzie wyznaczony arabski przedstawiciel 

Palestyny.9  

                                                 
9  - R. Bierzanek, J. Symonides,  Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 

99 oraz 333. 
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2 - Cele Ligi Państw Arabskich: 10  

Liga Państw Arabskich powstała w celu zacieśnienia współpracy 

politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej 

pomiędzy powstającymi po drugiej wojnie światowej nowymi państwami 

arabskimi. Przyświecała im także myśl zapewnienia równowagi 

politycznej (dominującą rolę miał wtedy Egipt) oraz stworzenie jednolitej 

siły przeciwstawnej do ruchów syjonistycznych. 11 

Celem Ligi jest zbliżenie stosunków między państwami 

członkowskimi i koordynacja ich działalności politycznej w celu 

osiągnięcia bliskiej współpracy między nimi, ochrony ich niezależności i 

suwerenności oraz ogólnego rozważenia spraw i interesów krajów 

arabskich. 

 Koordynacja akcji politycznych prowadzących do ściślejszej 

współpracy, 

 Koordynacja działalności gospodarczej i kulturalnej na rzecz 

wszystkich Arabów. 

 Gospodarczych i finansowych - wymiana handlowa, zagadnienia 

celne, monetarne, przemysłowe i rolnicze, 

Ma także między innymi ścisłą współpracę państw członkowskich, z 

należytym uwzględnieniem struktury każdego z tych państw i panujących 

w nich warunków, w następujących sprawach: 

                                                 
10  - Pakt Ligi Państw Arabskich, 22 marca 1945 r. Artykuł 2. 
11  - Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska akcja 

gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 2008 - 

2009, str 175. 

https://www.wikiwand.com/pl/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://www.wikiwand.com/pl/Kraje_arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Kraje_arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Syjonizm
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
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(a) Sprawy gospodarcze i finansowe, w tym handel, cła, waluta, 

rolnictwo i przemysł; 

 (b) (komunikacja, w tym koleje, drogi, lotnictwo, nawigacja oraz 

stanowiska i telegrafy; 

 (c) sprawy kulturalne; 

 (d) Sprawy związane z obywatelstwem, paszportami, wizami, 

wykonywaniem wyroków i ekstradycją; 

 (e) sprawy opieki społecznej; 

 (f) Sprawy zdrowotne. 

Każde państwo członkowskie posiada 1 głos, więc obowiązuje zasada 

równości. Zakazano stosowania siły do załatwiania sporów oraz 

postanowiono, że w razie zagrożenia natychmiast zwołuje się zebranie 

Rady Ligi. Siedzibą Ligi Państw Arabskich jest Kair. 12 

Liga Państw Arabskich to organizacja regionalna (dostępna dla państw 

arabskich powiązanych ze sobą wspólnotą języka, historii, kultury i religii) 

oraz wszechstronna (ogólna, uniwersalna), mająca rozległe kompetencje 

przedmiotowe. 13 

3 – Członkowie Ligi Państw Arabskich: 

Członkiem Ligi Państw Arabskich może być każde niepodległe 

państwo arabskie, które podpisze Pakt. Państwo kandydujące musi złożyć 

                                                 
12  - T. Łoś - Nowak,  Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota - mechanizmy 

działania - zasięg, Wrocław 2009, s. 198-199. 
13  - I. Popiuk - Rysińska,  Instytucje międzynarodowe, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar 

(red.),  Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006, s. 359. 
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podanie w Sekretariacie Generalnym, które następnie trafia pod obrady 

Rady na najbliższej sesji. Skład Ligi Państw Arabskich: 

Państwa założycielskie 

(22 marca 1945, oprócz Jemenu – 5 maja 1945): 

1.  Arabia Saudyjska 

2.  Egipt 

3.  Irak 

4.  Jemen 

5.  Jordania 

6.  Liban 

7.  Syria 

późniejsi członkowie (według daty przystąpienia) 

8.  Libia – 28 marca 1953 

9.  Sudan – 19 stycznia 1956 

10.  Maroko – 1 października 1958 

11.  Tunezja – 1 października 1958 

12.  Kuwejt – 20 lipca 1961 

13.  Algieria – 16 sierpnia 1962 

14.  Zjednoczone Emiraty Arabskie – 6 czerwca 1971 

15.  Bahrajn – 11 września 1971 

16.  Katar – 11 września 1971 

17.  Oman – 29 września 1971 

18.  Mauretania – 26 listopada 1973 

19.  Somalia – 14 lutego 1974 

https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Irak
https://www.wikiwand.com/pl/Jemen
https://www.wikiwand.com/pl/Jordania
https://www.wikiwand.com/pl/Liban
https://www.wikiwand.com/pl/Syria
https://www.wikiwand.com/pl/Libia
https://www.wikiwand.com/pl/Sudan
https://www.wikiwand.com/pl/Maroko
https://www.wikiwand.com/pl/Tunezja
https://www.wikiwand.com/pl/Kuwejt
https://www.wikiwand.com/pl/Algieria
https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Bahrajn
https://www.wikiwand.com/pl/Katar
https://www.wikiwand.com/pl/Oman
https://www.wikiwand.com/pl/Mauretania
https://www.wikiwand.com/pl/Somalia
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20.  Palestyna – 9 września 1976 

21.  Dżibuti – 4 września 1977 

22.  Komory – 20 listopada 1993 

Obserwatorzy (według daty) 

  Erytrea – 2003 

  Brazylia – 2003 

  Wenezuela – 2006 

  Indie – 2007 

Członkiem Ligi Państw Arabskich może stać się każde niepodległe 

państwo arabskie, które podpisze Pakt. Państwo kandydujące zobowiązane 

jest do złożenia podania w Sekretariacie Generalnym, natomiast decyzję o 

przyjęciu podejmuje Rada Ligi. Pakt Ligi Państw Arabskich przewiduje 

możliwość wykluczenia z organizacji np. Rada uczyniła to w stosunku do 

Egiptu w 1979 roku po podpisaniu przez premiera Anwara 

Sadata porozumienia z Izraelem w Camp David. Potraktowano to, jako 

złamanie prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia. Istnieje 

również możliwość wypowiedzenia przez państwo Paktu np. Libia 

uczyniła to dwukrotnie. 14 

4 - Organy Ligi Państw Arabskich: 

Organami Ligi Państw Arabskich są: 15 

                                                 
14  - https://www.wikiwand.com/pl/Liga_Pa%C5%84stw_Arabskich 
15  - Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska akcja 

gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 2008 - 

2009, str 179 – 183. 

https://www.wikiwand.com/pl/Palestyna_(pa%C5%84stwo)
https://www.wikiwand.com/pl/D%C5%BCibuti
https://www.wikiwand.com/pl/Komory
https://www.wikiwand.com/pl/Erytrea
https://www.wikiwand.com/pl/Brazylia
https://www.wikiwand.com/pl/Wenezuela
https://www.wikiwand.com/pl/Indie
https://www.wikiwand.com/pl/Anwar_as-Sadat
https://www.wikiwand.com/pl/Anwar_as-Sadat
https://www.wikiwand.com/pl/Izrael
https://www.wikiwand.com/pl/Camp_David
https://www.wikiwand.com/pl/Liga_Pa%C5%84stw_Arabskich
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Rada Ligi Państw Arabskich:  
Naczelny organ; w skład wchodzą przedstawiciele państw 

członkowskich; zbiera się na szczeblu szefów państw / szefów rządów / 

ministrów spraw zagranicznych; każde państwo ma 1 głos; decyzje - w 

zależności od omawianego problemu - podejmowane są jednomyślnie, 

zwykłą większością głosów, większością kwalifikowaną 2/3 lub przy 

spełnieniu wymogu quasi-jednomyślności (np. w głosowaniu nad 

wykluczeniem z Ligi państwa członkowskiego); zbiera się dwa razy w 

roku - marzec i wrzesień; ma 16 Komitetów Wyspecjalizowanych (m.in. 

polityczny - najważniejszy organ Rady, kulturalny, prawny, komunikacji, 

zdrowia, administracyjny - finansowy); zatwierdza projekt budżetu i 

składki członkowskie. 

Rada Gospodarcza: (istniejąca od 1959 roku).  
Ministrowie lub ich przedstawiciele są odpowiedzialni za sprawy 

gospodarcze; Stymuluje międzynarodową współpracę gospodarczą. 

Rada Wspólnej Obrony:  
Rada Wspólnej Obrony – założona w 1950 r., po zawarciu umowy o 

Wspólnej Obronie i Współpracy Gospodarczej. Celem jej powołania była 

próba eliminacji błędów popełnionych przez kraje arabskie w zakresie 

współdziałania militarnego w wojnie z Izraelem w 1948 r. Składa się ona 

ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony państw 

członkowskich. Podlega jej stały Komitet Wojskowy, składający się z 

szefów sztabów armii państw arabskich. Decyzje podejmowane w tym 

organie większością dwóch trzecich głosów są obowiązkowe. 
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Stara się eliminować błędy popełnione przez kraje arabskie w zakresie 

współdziałania militarnego w wojnie z Izraelem w 1948 roku; W jej skład 

wchodzą ministrowie spraw zagranicznych oraz ministrowie obrony; 

Podlega jej Stały Komitet Wojskowy, na który składają się przedstawiciele 

sztabów armii; decyzje podejmowane są większością 2/3 głosów. 

Sekretariat Generalny:  
Główny organ administracyjny i finansowy Ligi; kieruje bieżącą 

działalnością Ligi; do 1979 roku jego siedzibą był Kair, jednak została ona 

przeniesiona do Tunisu na 11 lat; od 1990 roku siedzibą znowu jest Kair5; 

personel - ok. 460 osób; w strukturę sekretariatu wchodzi kilkanaście 

departamentów; zajmuje się budżetem oraz składkami. 

Komitet Kontroli: w skład wchodzą osobiści przedstawiciele królów i 

szefów państw; sporządza miesięczne raporty z wykonania zadań i 

realizacji decyzji przyjętych na szczycie. 16  

Sekretariat Główny – kieruje działalnością bieżącą Ligi. Jest głównym 

organem administracyjnym i finansowym Ligi. Do 1979 r. mieścił się w 

Kairze, a następnie został przeniesiony do Tunisu. Od 1990 r. jego siedzibą 

jest ponownie Kair. W ramach Sekretariatu działa kilkanaście 

departamentów. Budżet tworzony jest ze składek członkowskich, którymi 

obciąża się państwo w zależności od ich liczby ludności oraz dochodów i 

możliwości ludności żyjącej w danym państwie. 

                                                 
16  - T. Łoś - Nowak,  Organizacje... s. 200 - 201. 
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Sekretarze generalni Ligi Państw Arabskich: 17 

Sekretarze generalni LPA 

L.p. Sekretarz generalny Kraj Kadencja 

1 Abdul Rahman Azzam  Egipt 

1945 - 1952 

2 Abdul Khlek Hassouna Egipt 

1952 - 1972 

3 Mahmoud Riyadh Egipt 

1972 - 1979 

4 Chedi Klibi Tunezja  

1979 - 1990 

5 Assad al-Assad Liban  

1990 - 1991 

6 Ahmad Esmat Abd al Meguid Egipt 

1991 - 2001 

7 Amr Mahmud Musa Egipt 

2001 - 2011 

8 Nabil al-Arabi Egipt 

2011 - 

5 – Działalność Ligi Państw Arabskich: 

Płaszczyzna współpracy politycznej w Lidze Państw Arabskich opiera 

się głównie na zapewnieniu wolności i niepodległości wszystkim Arabom. 

LPA skupia uwagę na przyszłości Trypolitanii, Fezzanu i Cyranejki oraz 

Palestyny. 13 Kwietnia 1950 roku przyjęto rezolucję zakazującą 

zawieranie oddzielnego traktatu czy porozumienia z Izraelem. Na 

nadzwyczajnej sesji Rady Ligi w styczniu 1955 roku postanowiono, że 

państwa członkowskie Ligi nie będą włączać się w akcje prowadzone 

przez NATO oraz odrzucono projekt utworzenia organizacji obronnej na 

                                                 
17  - Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska akcja 

gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 2008 - 

2009, str 183. 

https://www.wikiwand.com/pl/Abdul_Rahman_Azzam
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Tunezja
https://www.wikiwand.com/pl/Liban
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Amr_Musa
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Nabil_al-Arabi
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
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Środkowym Wschodzie. Solidarność państw członkowskich Ligi Państw 

Arabskich była widoczna podczas kryzysu sueskiego w 1956 roku8. 18 

W 1958 roku Liga finansowo i politycznie wspierała Front 

Wyzwolenia Narodowego Algierii. Wszystkie państwa arabskie 

przyłączyły się do ogłoszonego przez LPA bojkotu politycznego, 

ekonomicznego i kulturalnego Francji. W 1958 roku powstała 

Zjednoczona Republika Arabska - unia Egiptu i Syrii. W 1965 roku w 

Casablance przyjęto deklarację, która ustanowiła Kartę Arabskiej 

Solidarności.  

Te dwa powyższe przykłady pokazują tendencje zjednoczeniowe 

świata arabskiego. Liga ogromnie przyczyniła się do wsparcia w sferze 

materialnej ludności arabskiej Palestyny. Pod koniec lat 50. państwa 

członkowskie Ligi ujednoliciły politykę zagraniczną oraz wykazywały 

taką samą antyimperialistyczną postawę. Zachwianie wspólnego kierunku 

działań państw Ligi nadeszło wraz z rokiem 1979, kiedy to Egipt zawarł 

separatystyczny pokój z Izraelem w Camp David. Było to wbrew 

postanowieniom Ligi, dlatego też Egipt został zawieszony w prawach 

członka LPA na 10 lat. Kolejnym wyzwaniem na drodze współpracy 

państw arabskich była agresja Iraku na Kuwejt w latach 1990 - 1991. Za 

sukcesy Ligi można uznać arbitraż Egiptu i Arabii Saudyjskiej w sporze 

                                                 
18  - Podczas kryzysu sueskiego w 1956 roku LPA przyjęło rezolucję wyrażającą 

całkowite poparcie dla rządu egipskiego, który postanowił znacjonalizować 

Międzynarodowe Towarzystwo Kanału Sueskiego. LPA potępiła interwencję angielsko - 

francusko - izraelską. 
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libańsko - syryjskim (1949 rok) oraz mediacje w sporze iracko - 

kuwejckim (1961 rok). 

Współpraca gospodarczo - społeczna i kulturalna na rzecz integracji 

państw arabskich w ramach Ligi Państw Arabskich ma istotne znaczenie. 

Już w 1953 roku podczas konferencji ministrów gospodarki i finansów w 

Bejrucie powołano Arabską Radę Ekonomiczną. W 1964 roku powstała 

Arabska Rada Wspólnoty Gospodarczej, a w 1965 roku powołano 

Wspólny Rynek Arabski. W ramach LPA odnoszono lepsze efekty w 

organizowaniu współpracy kulturalnej i społecznej, w mniejszym stopniu 

gospodarczej. W 1945 roku przyjęto konwencję o ujednoliceniu systemów 

i programów nauczania. Dzięki współpracy państw arabskich islam 

odnosił sukcesy w Afryce. 

Na przełomie XX i XXI wieku działalność Ligi Państw Arabskich 

skupiała się na problemie pokoju na Bliskim Wschodzie, sprawie 

powstania państwa palestyńskiego oraz interwencji Stanów 

Zjednoczonych i ich sojuszników w Iraku w 2003 roku. Z biegiem czasu 

nastąpiła normalizacja stosunków z Izraelem. Jeśli chodzi o Irak to można 

zauważyć zmianę stosunku Ligi to swego członka w zależności od 

sytuacji: potępienie próby aneksji Kuwejtu (1990 rok), potępienie aktów 

międzynarodowego terroryzmu, solidarność z Irakiem podczas akcji 

militarnej Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników (2003 rok). 

Liga Państw Arabskich, jako organizacja regionalna o charakterze 

ogólnym nie jest tak ważna jak być powinna. Organizacja ta jest 

krytykowana przez znawców w dziedzinie stosunków 
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międzynarodowych. Jest nieskuteczna i nie może znacząco wpływać na 

wydarzenia w tym regionie. 19  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19  -  T. Łoś - Nowak, Organizacje... s. 202 - 211. 
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ZAŁĄCZNIK 

Pakt Ligi Państw Arabskich, 22 marca 1945 r. 
Od Art 1 - do Art. 20 

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PALESTYNY 

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI 

ARABSKIMI NIE CZŁONKAMI RADY LIGI 

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY POWOŁYWANIA SEKRETARZA 

GENERALNEGO LIGI 

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Syryjskiej, 

Jego Królewska Wysokość Emira Transjordanii, 

Jego Królewska Mość Król Iraku, 

Jego Królewska Mość Król Arabii Saudyjskiej, 

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Libańskiej, 

Jego Królewska Mość Król Egiptu, Król Jemenu, 

W celu wzmocnienia bliskich stosunków i licznych więzów wiążących 

państwa arabskie, 

I z troski o cementowanie i wzmacnianie tych więzi w oparciu o 

szacunek dla niepodległości i suwerenności tematu. 

Ażeby skierować swe wysiłki na cel dobrobytu wszystkich państw 

arabskich, ich wspólnego dobra, gwarancji ich przyszłości i realizacji ich 

aspiracji 

I w odpowiedzi na arabską opinię publiczną we wszystkich krajach 

arabskich, 
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Zgodzili się zawrzeć pakt w tym celu i delegowali, jako swoich 

pełnomocników tych, których nazwiska podano poniżej: 

Kto, po wymianie poświadczeń przyznających im pełną władzę, 

uznanych za ważne i we właściwej formie, zgodził się na: 

Artykuł 1. 

Liga Państw Arabskich składa się z: niezależnych państw arabskich, 

które podpisały ten pakt. 

Każde niezależne państwo arabskie ma prawo przystąpić do Ligi. W 

przypadku chęci przystąpienia przedstawia wniosek w tej sprawie, który 

należy złożyć w stałym Sekretariacie Generalnym i przedłożyć Radzie na 

jego pierwszym posiedzeniu po przedstawieniu wniosku (2). 

Artykuł 2 

Celem Ligi jest zbliżenie stosunków między państwami 

członkowskimi i koordynacja ich działalności politycznej w celu 

osiągnięcia bliskiej współpracy między nimi, ochrony ich niezależności i 

suwerenności oraz ogólnego rozważenia spraw i interesów krajów 

arabskich. 

Ma także między innymi ścisłą współpracę państw członkowskich, z 

należytym uwzględnieniem struktury każdego z tych państw i panujących 

w nich warunków, w następujących sprawach: 

 (a) Sprawy gospodarcze i finansowe, w tym handel, cła, waluta, 

rolnictwo i przemysł; 

 (b) (komunikacja, w tym koleje, drogi, lotnictwo, nawigacja oraz 

stanowiska i telegrafy; 
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 (c) sprawy kulturalne; 

 (d) Sprawy związane z obywatelstwem, paszportami, wizami, 

wykonywaniem wyroków i ekstradycją; 

 (e) sprawy opieki społecznej; 

 (f) Sprawy zdrowotne. 

Artykuł 3 

Liga ma Radę złożoną z przedstawicieli państw członkowskich. Każde 

państwo ma jeden głos, niezależnie od liczby swoich przedstawicieli. 

Radzie powierza się zadanie realizacji celu Ligi i nadzorowania 

wykonania umów zawartych między państwami członkowskimi w 

sprawach, o których mowa w poprzednim artykule, lub w innych 

sprawach. 

Będzie on również miał za zadanie określić środki, za pomocą, których 

Liga będzie współpracować z organizacjami międzynarodowymi, które 

mogą zostać utworzone w przyszłości, aby zagwarantować pokój i 

bezpieczeństwo oraz zorganizować stosunki gospodarcze i społeczne. 

Artykuł 4 

Dla każdej kategorii wymienionej w artykule 2 zostanie utworzony 

specjalny komitet, w którym reprezentowane będą państwa członkowskie. 

Komitetom tym powierza się ustanowienie podstawy i zakresu współpracy 

w formie projektów umów, które zostaną przedłożone Radzie w celu 

przygotowania jej do ich przedłożenia państwom, o których mowa. 

Delegaci reprezentujący inne kraje arabskie mogą uczestniczyć w tych 

komitetach, jako członkowie. Rada określa okoliczności, w których 
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dopuszcza się udział tych przedstawicieli, jak również podstawę 

reprezentacji. 

Artykuł 5 

Odwołanie się do użycia siły w celu rozstrzygnięcia sporów między 

dwoma lub więcej państwami członkowskimi nie jest dozwolone. Czy 

powstanie między nimi spór, który nie wiąże się z niezależnością państwa, 

jego suwerennością lub integralnością terytorialną, i jeśli obie 

rywalizujące strony wystąpią do Rady o rozstrzygnięcie tego sporu, 

wówczas decyzja Rady będzie skuteczna i obowiązkowe. 

W takim przypadku państwa, wśród których powstał spór, nie biorą 

udziału w obradach i decyzjach Rady. 

Rada mediuje w sporze, który może prowadzić do wojny między 

dwoma państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim a 

innym państwem w celu ich pojednania 

Decyzje dotyczące arbitrażu i mediacji podejmowane są większością 

głosów. 

Artykuł 6 

W przypadku agresji lub groźby agresji ze strony państwa przeciwko 

państwu członkowskiemu, państwo zaatakowane lub zagrożone atakiem 

może zażądać natychmiastowego spotkania Rady. 

Rada określi środki niezbędne do odparcia tej agresji. Jego decyzja 

zostanie podjęta jednomyślnie. Jeśli agresja zostanie popełniona przez 

państwo członkowskie, głosowanie tego państwa nie będzie brane pod 

uwagę przy ustalaniu jednomyślności. 
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Jeżeli agresja zostanie popełniona w taki sposób, że rząd Państwa 

zostanie zaatakowany i nie będzie w stanie porozumieć się z Radą, 

przedstawiciel tego Państwa w Radzie może zwrócić się do Rady o 

zwołanie w celu określonym w poprzednim ustępie. Jeżeli przedstawiciel 

nie może komunikować się z Radą, prawo każdego Państwa 

Członkowskiego do złożenia wniosku o spotkanie Rady. 

Artykuł 7 

Decyzje Rady podejmowane jednomyślnie są wiążące dla wszystkich 

państw członkowskich Ligi; te, które zostaną osiągnięte większością 

głosów, wiążą tylko tych, którzy je przyjmują. 

W obu przypadkach decyzje Rady są wykonywane w każdym państwie 

zgodnie z podstawową strukturą tego państwa. 

Artykuł 8 

Każde państwo członkowskie Ligi będzie szanować formę rządów 

uzyskiwaną w innych Państwach Ligi i uzna formę uzyskiwania rządu za 

jedną z praw tych Państw i zobowiązuje się nie podejmować żadnych 

działań zmierzających do zmiany ta forma. 

Artykuł 9 

Państwa Ligi Arabskiej, które pragną ustanowić między sobą ściślejszą 

współpracę i silniejsze więzi niż te przewidziane w niniejszym Pakcie, 

mogą zawrzeć między sobą wszelkie porozumienia, jakie sobie tego życzą. 

Traktaty i umowy już zawarte lub które mogą zostać zawarte w 

przyszłości między państwem członkowskim a jakimkolwiek innym 

państwem, nie są wiążące dla pozostałych członków. 
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Artykuł 10 

Stałą siedzibą Ligi Państw Arabskich będzie Kair. Rada Ligi może 

spotykać się w dowolnym innym wyznaczonym przez siebie miejscu. 

Artykuł 11 

Rada Ligi zbiera się na sesji zwyczajnej dwa razy w roku, w 

miesiącach marzec i październik. Spotka się na sesji nadzwyczajnej na 

wniosek dwóch państw członkowskich, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. 

Artykuł 12 

Liga ma stały Sekretariat Generalny, złożony z Sekretarza 

Generalnego, Sekretarzy Asystentów i odpowiedniej liczby urzędników. 

Sekretarz Generalny jest mianowany przez Radę głosowaniem dwóch 

trzecich Państw Ligi. Zastępcy sekretarzy i główni urzędnicy są 

mianowani przez Sekretarza Generalnego za zgodą Rady. 

Rada ustanawia wewnętrzną organizację Sekretariatu Generalnego, jak 

również warunki służby urzędników. 

Sekretarz Generalny ma rangę ambasadora; oraz zastępcy sekretarzy 

w randze ministra pełnomocnego. 

Pierwszy Sekretarz Generalny Ligi jest wyznaczony w załączniku do 

obecnego Paktu. 

Artykuł 13 

Sekretarz Generalny przygotowuje projekt budżetu Ligi i przedkłada 

go do zatwierdzenia Radzie przed rozpoczęciem każdego roku 

podatkowego. 
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Rada określi udział każdego z państw Ligi w wydatkach. W razie 

potrzeby zezwala się na zmianę udziału. 

Artykuł 14 

Członkowie Rady Ligi, członkowie jej Komitetów i tacy jej urzędnicy, 

którzy zostaną wyznaczeni w organizacji wewnętrznej, będą korzystali, 

przy wykonywaniu swoich obowiązków, z przywilejów i immunitetów 

dyplomatycznych. 

Pomieszczenia zajmowane przez instytucje Ligi są nietykalne. 

Artykuł 15 

Rada spotka się po raz pierwszy na zaproszenie szefa rządu egipskiego. 

Późniejsze posiedzenia zwołuje Sekretarz Generalny. 

W każdej sesji zwyczajnej przedstawiciele państw Ligi przejmują 

przewodnictwo Rady w rotacji. 

Artykuł 16 

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Pakcie, 

większość wystarcza, aby decyzje Rady były skuteczne w następujących 

sprawach: 

a) Sprawy dotyczące urzędników. 

(b) Zatwierdzenie budżetu Ligi. 

(c) Wewnętrzna organizacja Rady, Komitetów i Sekretariatu 

Generalnego.. 

(d) Zakończenie sesji. 
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Artykuł 17 

Państwa członkowskie Ligi składają w Sekretariacie Generalnym 

kopie wszystkich traktatów i umów, które zawarły lub zawrą z 

jakimkolwiek innym państwem, czy to członkiem Ligi, czy w inny sposób. 

Artykuł 18 

Jeżeli jedno z państw członkowskich zamierza wycofać się z Ligi, 

Rada zostanie poinformowana o swoim zamiarze rok przed wejściem w 

życie wycofania 

Rada Ligi może uznać każde państwo, które nie wypełnia zobowiązań 

wynikających z tego Paktu za wyłączone z Ligi, decyzją podjętą 

jednomyślnie przez wszystkie państwa z wyjątkiem państwa, o którym 

mowa. 

Artykuł 19 

Obecny pakt może zostać zmieniony za zgodą dwóch trzecich 

członków Ligi, w szczególności w celu wzmocnienia więzi między nimi, 

utworzenia Arabskiego Trybunału Sprawiedliwości i uregulowania 

stosunków Ligi z międzynarodowym organizacje, które mogą zostać 

utworzone w przyszłości w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i 

pokoju 

Żadna decyzja nie zostanie podjęta w odniesieniu do zmiany, z 

wyjątkiem sesji następującej po tej, w której została zaproponowana. 

Każde państwo, które nie zatwierdzi poprawki, może wycofać się z 

Ligi, gdy poprawka wejdzie w życie, nie będąc związanym 

postanowieniami poprzedniego artykułu. 
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Artykuł 20 

Niniejszy Pakt i jego załączniki zostaną ratyfikowane zgodnie z 

podstawową formą rządu w każdym z Umawiających się Państw. 

Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Sekretariacie 

Generalnym, a niniejszy Pakt stanie się wiążący dla państw, które 

ratyfikują w piętnaście dni po otrzymaniu przez Sekretarza Generalnego 

dokumentów ratyfikacyjnych od czterech państw. 

Obecny pakt został sporządzony w języku arabskim w Kairze i 

datowany na 8 Rabi al Thani 1364 (22 marca 1945 r.), (3) w jednym 

tekście, który zostanie złożony w Sekretariacie Generalnym. 

Poświadczona kopia zostanie wysłana do każdego z państw Ligi. 

*** 
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ZAŁĄCZNIK 

Protokół Aleksandryjski 
Protokół Aleksandryjski - dokument podpisany 7 października 1944 

roku w Aleksandrii przez przedstawicieli pięciu państw 

(Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku i Transjordanii)  

W sprawie utworzenia Ligi Państw Arabskich. 

W dniach 26 września - 7 października 1944 r. odbyła się w 

Aleksandrii konferencja przygotowawcza w spawie utworzenia federacji 

państw arabskich. Wzięli w niej udział premierzy Egiptu Mustafa el-

Nahhas Pasza, Syrii Saadallah al-Dżabiri, Libanu Rijad as-Sulh, Iraku 

Hamdi al-Bajaji i Transjordanii Taufik Abu al-Huda. W charakterze 

obserwatorów w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Arabii 

Saudyjskiej i Jemenu. 20 

Uczestnicy podpisali protokół, w którym ustalono utworzenie Ligi 

Państw Arabskich. W jej skład miały wejść dobrowolnie niezależne kraje 

arabskie. Przewidziano zwołanie na następny rok konferencji 

założycielskiej mającej uchwalić statut organizacji. 

Poza sprawami dotyczącymi Ligi Arabskiej Protokół poruszał 

dodatkowo dwie kwestie: 21 

 Potwierdzono uznanie Libanu 

za niepodległe i suwerenne państwo w istniejących granicach 

                                                 
20  - Zobacz. Historia dyplomacji. Tom IV 1939-1945 Książka i Wiedza, Warszawa 1982. 

- https://www.wikiwand.com/pl/Protok%C3%B3%C5%82_Aleksandryjski 
21  - Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska akcja 

gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 2008 - 

2009, str 171. 

https://www.wikiwand.com/pl/Aleksandria
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Syria
https://www.wikiwand.com/pl/Liban
https://www.wikiwand.com/pl/Irak
https://www.wikiwand.com/pl/Transjordania
https://www.wikiwand.com/pl/Liga_Pa%C5%84stw_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/Rijad_as-Sulh
https://www.wikiwand.com/pl/Taufik_Abu_al-Huda
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska
https://www.wikiwand.com/pl/Jemen
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Suwerenno%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Pa%C5%84stwo
https://www.wikiwand.com/pl/Granica_pa%C5%84stwowa
https://www.wikiwand.com/pl/Protok%C3%B3%C5%82_Aleksandryjski
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 sprawę Palestyny - oświadczono, że Palestyna odgrywa bardzo 

ważną rolę w świecie arabskim oraz, że naruszanie 

praw Palestyńczyków nie będzie sprzyjało pokojowi; zadeklarowano 

pomoc Arabom w Palestynie, również ekonomiczną - w tym celu założono 

specjalny fundusz (Arab National Fund - często oskarżany później o 

wspieranie działań terrorystycznych).  

Oświadczono też, że krzywdy, których Żydzi doznali w państwach 

europejskich nie mogą być naprawiane przez krzywdy dokonywane na 

Arabach, określono syjonizm, jako siłę niesprawiedliwości i agresji.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Palestyna
https://www.wikiwand.com/pl/Palesty%C5%84czycy
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Terroryzm
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%BBydzi
https://www.wikiwand.com/pl/Syjonizm
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ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PALESTYNY 
Pod koniec ostatniej Wielkiej Wojny Palestyna wraz z innymi 

państwami arabskimi została oddzielona od Imperium Osmańskiego. Stała 

się niezależna, nienależąca do żadnego innego państwa. 

Traktat z Lozanny (4) głosił, że o jej losie powinny decydować 

zainteresowane strony w Palestynie. 

Mimo że Palestyna nie była w stanie kontrolować swojego losu, to na 

podstawie uznania jej niepodległości Przymierze Ligi Narodów określiło 

dla niej system rządów (5). 

Jej istnienie i niepodległość wśród narodów nie mogą być, zatem 

dłużej kwestionowane, niż niezależność któregokolwiek z pozostałych 

państw arabskich. 

Mimo że zewnętrzne oznaki tej niezależności pozostały ukryte w 

wyniku siły wyższej, nie jest właściwe, aby stanowiło to przeszkodę dla 

udziału Palestyny w pracach Ligi. 

Dlatego państwa sygnatariusze Paktu Ligi Arabskiej uważają, że ze 

względu na szczególne okoliczności Palestyny, Rada Ligi powinna 

wyznaczyć arabskiego delegata z Palestyny, aby uczestniczył w jej 

pracach, dopóki ten kraj nie uzyska rzeczywistej niepodległości. 

*** 
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ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY Z 

KRAJAMI ARABSKIMI NIE CZŁONKAMI RADY LIGI 
Mając na uwadze, że państwa członkowskie Ligi będą musiały 

zajmować się albo w Radzie, albo w komitetach, kwestiami mającymi 

wpływ na interesy całego świata arabskiego 

I mając na uwadze, że Rada nie może nie wziąć pod uwagę aspiracji 

krajów arabskich niebędących członkami Rady i dążyć do ich realizacji, 

państwa sygnatariusze Paktu Ligi Arabskiej zdecydowanie wzywają Radę 

Ligi do współpracy z nimi o ile to możliwe, aby uczestniczyć w 

komitetach, o których mowa w pakcie, oraz w innych sprawach, nie 

powinny szczędzić wysiłków, aby poznać ich potrzeby i zrozumieć ich 

aspiracje, a ponadto powinny działać na rzecz ich wspólnego dobra i 

gwarancji ich przyszłości przez cokolwiek dostępne środki polityczne. 

*** 
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ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY POWOŁYWANIA 

SEKRETARZA GENERALNEGO LIGI 
Państwa sygnatariusze obecnego Paktu zgodziły się mianować Abda Al Rahmana 

Azzama Beya Sekretarza Generalnego Ligi Państw Arabskich. 

Jego nominacja będzie obowiązywać na okres dwóch lat. Rada Ligi określi później 

przyszłą organizację Sekretariatu Generalnego. 

(1) doc. A / C. 6 / L.111 (Także w U.N. Treaty Series, tom LXX, str. 237-263) . 

Terminy złożenia dokumentów ratyfikacyjnych (i wejścia w życie Wpływu dla każdej 

Umawiającej się Strony): TransJordan, 10 kwietnia 1945 r. (10 maja 1945 r.); Egipt, 12 

kwietnia 1945 r. (10 maja 1945 r.); Arabia Saudyjska, 16 kwietnia 1945 r. (Od maja do 

1945 r.); Irak, 25 kwietnia 1945 r. (10 maja 1945 r.); Liban, 16 maja 1945 r. (1 czerwca 

1945 r.); Syria, 19 maja 1945 r. (4 czerwca 1945 r.); i Jemen, 9 lutego 1946 r. (24 lutego 

1946 r.).  

(2) Libia przystąpiła do paktu, 28 marca 1953 r.  

(3) Pakt został podpisany 22 marca 1945 r. Przez Umawiające się Strony, z 

wyjątkiem Jemenu, który podpisał się 5 maja 1945 r.  

(4) Traktat z 24 lipca 1923 r .; League of Nations Treaty Series, t. XXVIII, pp.  

(5) Patrz art. 22 Paktu i towarzyszące mu notatki drukowane w stosunkach 

zagranicznych Stanów Zjednoczonych: Paryska Konferencja Pokojowa, 1919, t. XIII, str.  

 

*** 

Źródło: 

Amerykańska polityka zagraniczna, 1950-1955,Podstawowe dokumenty, Tom 

1,Publikacja Departamentu Stanu 6446,Ogólna seria polityki zagranicznej 

117,Washington, DC: Government Printing Office, 195 

 

 

*** 
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Rozdział trzeci 

Organizacja Arabskich Krajów 

Eksportujących Ropę Naftową 

Organization of Arab Petroleum Exporting 

Countries 
OAPEC 

 

Organizacja Arabskich Krajów 

Eksportujących Ropę Naftową 

Organization of Arab 

Petroleum Exporting Countries 

OAPEC 

 منظمة الدول العربية المصدرة للبترول

 

Organizacja OAPEC została 

założona 

9 stycznia 1968 r. 

Kraje członkowskie Kuwejt, Libia i Arabia Saudyjska podpisały, Algieria, Bahrajn, 

Egipt, Irak, Katar, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Struktura organizacji OAPEC: 

 

RADA Ministrów, BIURO WYKONAWCZE, 

SEKRETARIAT OGÓLNY, RADA SĄDOWA 

Organizacja OAPEC została 

założona 

9 stycznia 1968 r. 

Siedziba organizacji W Kuwejcie 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 
 

60 

 

Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową 

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 

OAPEC 

OAPEC - Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę 

Naftową (Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries), jest 

regionalną organizacją międzyrządową utworzoną na mocy umowy 

podpisanej w Bejrucie w dniu 9 stycznia 1968 r. Przez Kuwejt, Libijię 

(wówczas Królestwo Libii) i Królestwo Arabii Saudyjskiej. Trzej 

członkowie założyciele wybrali stan Kuwejt na miejsce zamieszkania i 

siedzibę Organizacji. Do jej pozostałych członków należą Algieria, 

Bahrajn, Egipt, Irak, Katar, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie; celem jest obrona interesów państw członkowskich wobec 

importerów ropy naftowej; przyczyniła się w dużej mierze do podwyżek 

cen ropy. 22 

Mimo że mają kilku ważnych członków, OAPEC jest odrębnym 

podmiotem od OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę 

Naftową), 12-narodowego kartelu, który odgrywa kluczową rolę w 

określaniu globalnych cen ropy naftowej. OAPEC sponsoruje wspólne 

przedsięwzięcia dla swoich krajów członkowskich w celu promowania 

efektywnego wykorzystania zasobów i integracji gospodarczej krajów 

arabskich. 

 

                                                 
22 - https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Organizacja-Arabskich-Krajow-Eksportujacych-

Rope-Naftowa;3951669.html, - http://oapecorg.org/Home/About-Us/History 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Organizacja-Arabskich-Krajow-Eksportujacych-Rope-Naftowa;3951669.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Organizacja-Arabskich-Krajow-Eksportujacych-Rope-Naftowa;3951669.html
http://oapecorg.org/Home/About-Us/History
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Historia organizacji OAPEC 

Kuwejt, Libia i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie w Bejrucie 

w dniu 9 stycznia 1968 r., Ustanawiając OAPEC i zgadzając się, że 

organizacja będzie zlokalizowana w stanie Kuwejt. Do 1982 r. Liczba 

członków wzrosła do 11. W 1986 r. Tunezja złożyła wniosek o 

wystąpienie i została przyjęta przez Radę Ministerialną. 

Struktura organizacji OAPEC: 

ORGANIZACJA OAPEC WYKONUJE SWOJE FUNKCJE I 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POPRZEZ NASTĘPUJĄCE CZTERY 

ORGANY: 23 

1. RADA Ministrów 

2. BIURO WYKONAWCZE 

3. SEKRETARIAT OGÓLNY 

4. RADA SĄDOWA 

I - RADA Ministrów 

Rada jest najwyższym organem Organizacji, odpowiedzialnym za 

opracowywanie jej ogólnej polityki, kierowanie jej działaniami i 

ustanawianie zasad rządzących nią. 

 Podejmowanie decyzji w sprawie wniosków o członkostwo i 

zatwierdzania zaproszeń do krajów eksportujących ropę naftową 

na spotkania. 

                                                 
23  - http://oapecorg.org/Home/About-Us/History 

http://oapecorg.org/Home/About-Us/History
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 Podejmowanie uchwał, formułowanie zaleceń i udzielanie porad w 

odniesieniu do ogólnej polityki Organizacji, jej postawy lub 

postawy konkretnego członka lub poszczególnych członków w 

odniesieniu do określonej sytuacji lub problemu lub określonych 

sytuacji lub problemów. 

 Wybór negocjatorów i komitetów do negocjacji w imieniu 

Organizacji. 

 Zatwierdzanie projektów porozumień osiągniętych przez 

Organizację. 

 Wydanie niezbędnych przepisów i zmian do nich. i 

 Zatwierdzanie przez organizacje projektów rocznych budżetów 

(Sekretariatu Generalnego i Rady Sądownictwa) oraz ratyfikacja 

sprawozdań finansowych na koniec roku. 

 Mianowanie sekretarza generalnego i asystentów sekretarzy. 

 Nadzorowanie i kierowanie pracami Biura i Sekretariatu. 

Rada składa się z ministrów ds. Ropy naftowej z każdego kraju 

członkowskiego lub urzędnika o porównywalnym stopniu 

odpowiedzialności za sprawy związane z ropą naftową. Przewodnictwo 

Rady zmienia się, co roku wśród przedstawicieli w kolejności 

alfabetycznej ich krajów. 

Posiedzenia zwoływane są, co najmniej dwa razy w roku. Sesje 

nadzwyczajne mogą być zwoływane na wniosek kraju członkowskiego lub 

Sekretarza Generalnego. 

 



 
 

63 

 

II - BIURO WYKONAWCZE 

Prezydium pomaga Radzie Ministerialnej w nadzorowaniu spraw 

Organizacji i ma następujące kompetencje: 

 Rozważają kwestie związane ze stosowaniem Umowy Organizacji 

oraz wykonywaniem jej działań i funkcji. 

 Przedstawianie Radzie takich zaleceń i wniosków, jakie uzna za 

stosowne, w kwestiach wchodzących w zakres umowy 

ustanawiającej. 

 Zatwierdzenie regulaminu pracowniczego Sekretariatu i 

wprowadzenie odpowiednich poprawek po konsultacji z 

Sekretarzem Generalnym. 

 Przejrzyj projekt rocznego budżetu Organizacji i przekaż go 

Radzie wraz z uwagami Sekretarza Generalnego. 

 Opracuj porządki obrad dla Rady. 

 Wykonuje funkcje i zadania, które mogą być mu powierzone przez 

Radę. 

Biuro składa się z jednego przedstawiciela z każdego kraju 

członkowskiego i jest mianowane przez dane państwo. Każde z nich 

obejmuje przewodnictwo Prezydium w drodze rotacji zgodnie z 

kolejnością alfabetyczną krajów członkowskich przez okres jednego roku. 

III - SEKRETARIAT OGÓLNY 

Sekretariat Generalny planuje, administruje i wykonuje działania 

Organizacji zgodnie z celami określonymi w Porozumieniu 

ustanawiającym OAPEC oraz zgodnie z rezolucjami i wytycznymi Rady 
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Ministerialnej. Administrację sprawuje Sekretarz Generalny. Jego 

departamenty i komitety wykonują swoje zadania zgodnie z instrukcjami 

i wytycznymi Sekretarza Generalnego w granicach powierzonych mu 

uprawnień. 

Siedzibą Sekretariatu będzie siedziba Organizacji. 

IV - RADA SĄDOWA 

Rada Sądowa jest czwartym organem OAPEC utworzonym na 

podstawie Umowy. Został ustanowiony specjalnym protokołem 

podpisanym w Kuwejcie w dniu 9 maja 1978 r. Protokół został dołączony 

do porozumienia Organizacji i wszedł w życie 20 kwietnia 1980 r. 

Sędziów Rady (trybunał) wybrano po raz pierwszy 6 maja, 1981. Protokół 

przewidywał, że Trybunał będzie się składał z nieparzystej liczby sędziów 

obywatelstwa arabskiego, którzy nie będą mieli mniej niż siedmiu i nie 

więcej niż jedenastu. 

Rada Sądownicza (trybunał) ma również jurysdykcję doradczą, która 

umożliwia wydawanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Radę 

Ministerialną. Jego wyroki są uważane za ostateczne i wiążące dla stron 

sporu i będą wykonalne na terytoriach państw członkowskich. 

Rada Ministerialna jest zarządzana przez Radę Ministrów, która 

odpowiada za ogólną politykę, działania i zarządzanie. Rada przyznaje 

członkostwo krajom ubiegającym się o członkostwo i zatwierdza 

zaproszenia na spotkania obejmujące kraje eksportujące ropę naftową. 

Rada przyjmuje również rezolucje i doradza w kwestiach, zatwierdza 

projekty rocznych budżetów Sekretariatu Generalnego i Trybunału 
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Sądowego, zatwierdza sprawozdania finansowe na koniec roku oraz 

mianuje Sekretarza Generalnego i Sekretarzy Zastępczych. 

Biuro Wykonawcze nadzoruje organizację we współpracy z Radą 

Ministerialną. Prezydium przygotowuje porządek obrad Rady, zmienia 

regulacje mające zastosowanie do personelu Sekretariatu Generalnego, 

dokonuje przeglądu budżetu organizacji i komentuje sprawy Rady 

związane ze Statutem. Biuro Wykonawcze ma jednego przedstawiciela z 

każdego kraju członkowskiego. 

Sekretariat Generalny zarządza działaniami organizacji zgodnie z 

celami określonymi w pierwotnej umowie OAPEC i dyrektywach Rady 

Ministerialnej. Sekretarz Generalny kieruje Sekretariatem i jest oficjalnym 

rzecznikiem i przedstawicielem prawnym organizacji. 

Kraje członkowskie organizacji OAPEC: 

OAPEC liczy 11 państw członkowskich, (z których 7 należy 

jednocześnie do OPEC), w tym jednego członka zawieszonego – Tunezję. 

Członkowie organizacji OAPEC: 

 Algieria (od 1970) 

 Arabia Saudyjska (od 1968) 

 Bahrajn (od 1970) 

 Egipt (od 1973) 

 Irak (od 1972) 

 Katar (od 1970) 

 Kuwejt (od 1968) 

 Libia (od 1968) 

https://www.wikiwand.com/pl/OPEC
https://www.wikiwand.com/pl/Tunezja
https://www.wikiwand.com/pl/Algieria
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska
https://www.wikiwand.com/pl/Bahrajn
https://www.wikiwand.com/pl/Egipt
https://www.wikiwand.com/pl/Irak
https://www.wikiwand.com/pl/Katar
https://www.wikiwand.com/pl/Kuwejt
https://www.wikiwand.com/pl/Libia
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 Syria (od 1972) 

 Tunezja (od 1982; od 1986 zawieszona) 

 Zjednoczone Emiraty Arabskie (od 1970) 

Siedziba organizacji OAPEC: 

Siedziba organizacji znajdowała się W Kuwejcie. 

Cele organizacji OAPEC: 

Uznając rolę ropy naftowej, jako głównego i podstawowego źródła 

dochodów swoich członków, OAPEC jest zainteresowany rozwojem i 

dobrobytem światowego przemysłu naftowego poprzez wspieranie ścisłej 

i owocnej współpracy między jej członkami. 

Kieruje się przekonaniem o znaczeniu budowy zintegrowanego 

przemysłu naftowego, jako kamienia węgielnego przyszłej integracji 

gospodarczej między krajami arabskimi i przyczynia się do skutecznego 

wykorzystania zasobów krajów członkowskich poprzez sponsorowanie 

wspólnych przedsięwzięć. Cele organizacji OAPEC są: 

 Koordynacja polityki naftowej krajów Arabskich wchodzących w 

skład organizacji. 

 Podejmowanie działań, których celem jest utrzymanie równowagi 

na rynku ropy naftowej - zapewnienie stabilnych dostaw i cen ropy 

naftowej. 

 Obrona interesów krajów Arabskich członkowskich  

 Zapewnienie odpowiednich dochodów ze sprzedaży ropy naftowej 

jak również odpowiedniej stopy zwrotu z prowadzonych 

inwestycji. 

https://www.wikiwand.com/pl/Syria
https://www.wikiwand.com/pl/Tunezja
https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://mfiles.pl/pl/index.php/R%C3%B3wnowaga_rynkowa
https://mfiles.pl/pl/index.php/R%C3%B3wnowaga_rynkowa
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Wpływ OPEC na cenę ropy naftowej: 24 

OAPEC ma znaczący pozytywny wpływ na arabski przemysł naftowy 

i gazowy od samego początku. Arabskie zużycie energii i ropy wzrosło 

odpowiednio 15-krotnie i 10-krotnie, a zasoby ropy wzrosły do 710 mld 

baryłek w 2016 r. Z mniej niż połowy tej liczby w 1980 r. Ponadto rezerwy 

gazu wzrosły z 15 do 53 bilionów metrów sześciennych, a produkcja 

arabskich produktów petrochemicznych wynosi obecnie prawie 150 

milionów ton rocznie. 25 

Państwa zrzeszone w organizacji OAPEC i organizacji OPEC ze 

względu na znaczy udział w światowych dostawach ropy naftowej mogą 

mieć wpływ na jej cenę na rynkach międzynarodowych poprzez zmianę 

wielkości wydobycia ropy naftowej.  Organizacje te ogłaszające 

zmniejszenie wydobycia może doprowadzić do wzrostu cen a zwiększając 

wydobycie może doprowadzić do spadku cen.  26 

Należy jednak zaznaczyć, że w XXI wpływ organizacje OPEC i 

OAPEC na cenę ropy naftowej jest znacznie słabszy niż w ubiegłym 

wieku. Powodem takiej sytuacji są:  

 Rozwój rynków finansowych,  

 Rozwój informatyki,  

 Rozwój komunikacji,  

 Odnawialne źródła energii,  

                                                 
24  - Anna Wojciechowska, Adrian Bugaj.  https://mfiles.pl/pl/index.php/OPEC 
25  - https://www.investopedia.com/terms/o/oapec.asp 
26  - Potocki W. (2014).Ropa naftowa a wzrost gospodarczy, POLITEX. s. 119 

https://mfiles.pl/pl/index.php/OPEC
https://www.investopedia.com/terms/o/oapec.asp


 
 

68 

 

 Polityka krajów OECD,  

 Restrukturyzacja przemysłu,  

 Zwiększenie udziału w dostawach ropy naftowej przez kraje spoza 

organizacji,  

 Sytuacja wewnętrzna w Organizacjach.  27 

Produkcja ropy naftowej niektórych krajów OAPEC w 2015 

Lp. Państwo Wydobycie  

(baryłki/dzień)  

1 Arabia Saudyjska 12 014 000 

2 Irak 4 031 000 

3 Iran 3 920 000 

4 Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 902 000 

5 Kuwejt 3 096 000 

8 Katar 1 898 000 

10 Algeria 1 586 000 

11 Libia 432 000 

Źródło: Bp Statistical Review of World Energy June 2016. s. 7. 

 

 

 

                                                 
27  -  Potocki W. (2014).Ropa naftowa a wzrost gospodarczy, POLITEX. s. 119,120,123 

- Kryzia D. (2010). Rola kartelu OPEC we współczesnym rynku ropy naftowe Zeszyty 

naukowe. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Polska Akademia 

Nauk, nr 77 s. 48 
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Najwięksi importerzy ropy naftowej w 2015 

Lp. Państwo Import ropy naftowej (baryłki/dzień)  

1 Stany Zjednoczone 9 401 000 

2 Europa 13 648 000 

3 Chiny 8 196 000 

4 Japonia 4 346 000 

5 Reszta Świata 25 631 000 

Razem 61 222 000 

Źródło: Bp Statistical Review of World Energy June 2016. s. 18. 

Ważne wydarzenia: 

W 1973 wprowadzenie embarga przez kraje arabskie na eksport ropy 

naftowej do Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie to doprowadziło do 

wybuchu pierwszego konfliktu naftowego. Powodem wprowadzenia 

embarga było udzielenia poparcia Izraelowi przez USA na Bliskim 

Wschodzie.  28 

PAŃSTW CZŁONKOWSKICH organizacji OAPEC 

1 - DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA 

LUDZKA ALGIERII 

• Stolica: Algieria 

• Lokalna waluta: dinar = 100 centów 

• Kurs wymiany 2013: 1 USD = 78,610 Dinar 

• Populacja 2013 (tysiące): 38.229 

• PKB 2013 (w milionach USD): 225 933 

2 - KRÓLESTWO BAHRAJNU 

Stolica: Manama 

Waluta lokalna: Dinar = 1000 filców 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 0,376 dinara 

Ludność 2013 (tysiące): 1255 

PKB 2013 (w milionach USD): 32 778 

                                                 
28 - Tomczonek Z. (2013).Światowy rynek ropy naftowej. Zasoby, konsumpcja, kierunki 

przepływu. OPTIMUM, Studia Ekonomiczne nr 4(64) s. 120 
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• Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W mln USD): 

29 807 

• Data odkrycia ropy naftowej: 1956 

• Rozpoczęcie produkcji ropy: 1956 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W milionach 

USD): 7.216 

Data odkrycia ropy naftowej: 1932 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1932 r 

3 - ARABSKA REPUBLIKA EGIPTU 

Stolica: Kair 

Waluta lokalna: Funt = 100 piastrów 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 6,459 funta 

Ludność 2013 (tysiące): 84 649 

PKB 2013 (w milionach USD): 271 443 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W milionach 

USD): 4590 

Data odkrycia ropy naftowej: 1907 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1914 

4 - REPUBLIKA IRAKU 

Stolica: Bagdad 

Waluta lokalna: Dinar = 1000 filców 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 1166 Dinar 

Ludność 2013 (tysiące): 35 087 

PKB 2013 (w milionach USD): 195 382 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W mln USD): 

90 411 

Data odkrycia ropy naftowej: 1909 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1934 

5 - STAN KUWAIT 

Stolica: Kuwejt 

Waluta lokalna: Dinar = 1000 filców 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = .2799 Dinar 

Ludność 2013 (tysiące): 3311 

PKB 2013 (w milionach USD): 179,606 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W mln USD): 97 025 

Data odkrycia ropy naftowej: 1938 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1946 r 

6 - STAN LYBII 

Stolica: Trypolis 

Waluta lokalna: Dinar = 1000 dirhem 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 1,2600 Dinara 

Ludność 2013 (tysiące): 8554 

PKB 2013 (w milionach USD): 64 439 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W mln USD): 27 659 

Data odkrycia ropy naftowej: 1958 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1961 

7 - STAN KATARU 

Stolica: Doba 

Waluta lokalna: Rial = 100 dirhem 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 3,64 Rial 

Ludność 2013 (tysiące): 1830 

PKB 2013 (w milionach USD): 202.450 

8 - KRÓLESTWO ARABII SAUDYJSKIEJ 

Stolica: Rijad 

Waluta lokalna: Rial = 100 hulała 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 3,75 Rial 

Ludność 2013 (tysiące): 29.994 

PKB 2012 (w milionach USD): 745 273 
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Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W milionach 

USD): 18 162 

Data odkrycia ropy naftowej: 1940 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1940 r 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W mln USD): 

284,906 

Data odkrycia ropy naftowej: 1938 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1938 r 

9 - REPUBLIKA SYRYJSKO-ARABSKA 

Stolica: Damaszek 

Waluta lokalna: Funt = 100 piastrów 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 65,0459 Funt 

Populacja 2013 (tysiące): 21768 

PKB 2013 (w mln USD): 34 860 

Wartość eksportu ropy 2013 (w milionach USD): 

Data odkrycia ropy naftowej: 1956 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1968 

10 - ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - 

ZEA 

Stolica: Abu Zabi 

Waluta lokalna: Dirhem = 100 filców 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 3,673 Dirhem 

Ludność 2013 (tysiące): 8.533 

PKB 2013 (w milionach USD): 402,340 

Wartość eksportu ropy w 2013 r. (W mln USD): 94 495 

Data odkrycia ropy naftowej: 1953 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1965 

11 - REPUBLIKA TUNEZJI 

Stolica: Tunis 

Lokalna waluta: dinar = 1000 milionów 

Kurs wymiany 2013: 1 USD = 1,6253 Dinar 

Populacja 2013 (tysiące): 10.893 

PKB 2013 (w milionach USD): 47,111 

Wartość eksportu ropy 2013 (w milionach USD): 

- 

Data odkrycia ropy naftowej: 1964 

Rozpoczęcie produkcji ropy: 1966 

 

Źródło: http://oapecorg.org/Home/About-Us/Member-Countries 

 

*** 

 

http://oapecorg.org/Home/About-Us/Member-Countries
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Rozdział czwarty 
Arabska Republika Egiptu  

 جمهوريّة مصر العربيّة

Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja 

 

 

 

 

 

Flaga Egiptu  

 

Arabska Republika Egiptu  

  ,جمهوريّة مصر العربيّة

Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja) 

 

 

 

 Godło Egiptu 
 

Liczba ludności (2017) 

 • całkowita  

 • gęstość zaludnienia 

 • narody i grupy etniczne 

14. na świecie 

94 800 000 

97 osób/km² 

Arabowie, Koptowie 

 

Powierzchnia  

 • całkowita  

 • wody śródlądowe 

30. na świecie 

1 001 450 km²  

6000 km² (0,6%) 

Konstytucja  Konstytucja Egiptu z 2014 roku  

Język urzędowy Arabski (dialekt egipski)  

Stolica Kair   

Typ państwa Republika  

Głowa państwa prezydent Abd al-Fattah as-Sisi  

Szef rządu premier Moustafa Madbouly  

PKB (2017)  • całkowite  

 • na osobę 

237 mld USD  

2501 USD  

 

Jednostka monetarna  funt egipski (EGP)  

Niepodległość Od Wielkiej Brytanii  28 lutego 1922  

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Egiptu
https://www.wikiwand.com/pl/God%C5%82o_Egiptu
https://www.wikiwand.com/pl/Nar%C3%B3d
https://www.wikiwand.com/pl/Grupa_etniczna
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Koptowie
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/Konstytucja_Egiptu_(2014)
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/Dialekt_egipski_j%C4%99zyka_arabskiego
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydenci_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_al-Fattah_as-Sisi
https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/Moustafa_Madbouly
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
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Arabska Republika Egiptu 

Egipt nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu Arab 

  جمهوريّة مصر العربيّة 

Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja 

Informacje geograficzne Egiptu:  

Egipt położony jest w północno-wschodniej części Afryki na 

powierzchni 1 mln km2, z czego 5% terytorium jest zamieszkałe i 

kultywowane. Poza deltą i doliną Nilu w Egipcie przeważają tereny 

pustynne. Całkowita linia wybrzeża Egiptu to 2 450 km, z czego wybrzeże 

morza Śródziemnego rozciąga się pomiędzy Libią, a Strefą Gazy, a Morze 

Czerwone pomiędzy Sudanem, a Kanałem Sueskim (włączając półwysep 

Synaj).  

 Długość granic: całkowita 2689 km w tym: Strefa  

Gazy 11 km, Palastina 255 km, Libia 1150 km, Sudan1273 km. 

 Długość wybrzeża: 2450 km. 

 Najwyższy punkt: Góra Świętej Katarzyny 2629 m n.p.m. 

 Najniższy punkt: Al-Kattara 133 m p.p.m. 

 Współczynnik urbanizacji: 43% (2008). 

 Ważne miasta: Kair, Aleksandria, Luksor, Asuan, Asjut, Al-

Mahalla al-Kubra, Giza, Port Said, Szubra al-

Chajma, Suez, Fajum. 

 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Strefa_Gazy
https://www.wikiwand.com/pl/Strefa_Gazy
https://www.wikiwand.com/pl/Izrael
https://www.wikiwand.com/pl/Libia
https://www.wikiwand.com/pl/Sudan
https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3ra_%C5%9Awi%C4%99tej_Katarzyny
https://www.wikiwand.com/pl/N.p.m.
https://www.wikiwand.com/pl/Kattara
https://www.wikiwand.com/pl/P.p.m.
https://www.wikiwand.com/pl/Kair
https://www.wikiwand.com/pl/Aleksandria
https://www.wikiwand.com/pl/Luksor
https://www.wikiwand.com/pl/Asuan
https://www.wikiwand.com/pl/Asjut
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Mahalla_al-Kubra
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Mahalla_al-Kubra
https://www.wikiwand.com/pl/Giza
https://www.wikiwand.com/pl/Port_Said
https://www.wikiwand.com/pl/Szubra_al-Chajma
https://www.wikiwand.com/pl/Szubra_al-Chajma
https://www.wikiwand.com/pl/Suez
https://www.wikiwand.com/pl/Fajum
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Ludność Egiptu: 

Populacja Egiptu to 83 mln mieszkańców, z czego ok. 18-20 mln 

mieszkańców mieszka w stolicy kraju – Kairze, największym mieście 

Afryki. Ważniejsze miasta to: Aleksandria (6 mln mieszkańców), Aswan, 

Asyut, Port Said, Suez, Ismailia. Egipt podzielony jest administracyjnie na 

29 gubernatorstw.  

Większość Egipcjan to muzułmanie – 90%. Pozostałe 10% stanowią 

głównie chrześcijanie, w tym Kopci.  

W aglomeracji kairskiej mieszka ponad 17 mln osób 

Ludność Egiptu jest niemal wyłącznie arabskojęzyczna. Około 90% 

populacji stanowią muzułmanie, głównie sunnici. Oprócz nich w Egipcie 

żyje ok. 8 mln (ok. 10%) chrześcijan, głównie Koptów, czyli wiernych 

wyznania dominującego w Egipcie przed podbojami arabskimi. Ich cechą 

charakterystyczną jest wytatuowany – zazwyczaj na ręce – krzyż. Za 

założyciela wspólnoty uważa się św. Marka Ewangelistę. Mimo 

posługiwania się obecnie językiem arabskim część z nich nie uważa się 

za Arabów. Na obszarze Pustyni Zachodniej występują 

plemiona Berberów, w dolinie górnego Nilu pojedyncze osady 

ludności negroidalnej. 

W miastach zamieszkuje około 47% ludności. Przyrost naturalny w 

2005 wyniósł 1,78%. Mężczyźni żyją przeciętnie 68 lat, a kobiety 74 lata 

(2005). 

Egipt jest najludniejszym krajem arabskim i trzecim pod względem 

liczby mieszkańców państwem Afryki. Średnia gęstość zaludnienia jest 

https://www.wikiwand.com/pl/Kair
https://www.wikiwand.com/pl/Islam
https://www.wikiwand.com/pl/Sunnizm
https://www.wikiwand.com/pl/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://www.wikiwand.com/pl/Koptowie
https://www.wikiwand.com/pl/Podboje_arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Marek_Ewangelista
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Pustynia_Libijska
https://www.wikiwand.com/pl/Berberowie
https://www.wikiwand.com/pl/Nil
https://www.wikiwand.com/pl/Czarna_odmiana_cz%C5%82owieka
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niewielka, a rozmieszczenie ludności bardzo nierównomierne. Większość 

kraju jest niemal bezludna, a gęstość zaludnienia na terenach rolniczych 

(Dolina Nilu i Delta Nilu) należy do największych na świecie. Kair, stolica 

kraju i największe miasto Afryki, wraz z sąsiadującymi miejscowościami, 

liczy ponad 17 mln mieszkańców, co stanowi ponad 20% ludności 

państwa. 

Język urzędowy Egiptu:  

Oficjalnym językiem jest język arabski. Język pisany oraz słyszany w 

telewizji, radio i oficjalnych przemówieniach oparty jest na słownictwie 

Koranu. Na co dzień mieszkańcy posługują się natomiast w mowie 

dialektem egipskim. W biznesie w powszechnym użyciu jest język arabski 

i angielski.  

Warunki klimatyczne Egiptu: 

W Egipcie przeważa klimat skrajnie suchy zwrotnikowy. Roczna suma 

opadów na ogół nie przekracza kilkudziesięciu milimetrów. Z tego 

względu większość ludności zamieszkuje tereny w delcie i dolinie Nilu. 

Nad rzeką istnieje oaza nadrzeczna, której długość wynosi niecałe 3 tys. 

kilometrów. Od tysiącleci w Egipcie tworzono system 

sztucznego nawadniania, znacznie zwiększając powierzchnię gruntów 

uprawnych. System nawadniający rozbudowano w 1970 roku, gdy 

w Asuanie zbudowano zaporę wodną (Wielka Tama), sztuczny zbiornik 

(Jezioro Nasera) i elektrownię wodną. 

W przeważającej części państwa klimat pustynny, suchy. Gorące 

suche lata, umiarkowane zimy. W Kairze najgorętszy miesiąc to czerwiec 

https://www.wikiwand.com/pl/Dolina_Nilu
https://www.wikiwand.com/pl/Delta_Nilu
https://www.wikiwand.com/pl/Klimat
https://www.wikiwand.com/pl/Klimat_zwrotnikowy
https://www.wikiwand.com/pl/Delta_Nilu
https://www.wikiwand.com/pl/Nil
https://www.wikiwand.com/pl/Oaza
https://www.wikiwand.com/pl/Irygacja_(rolnictwo)
https://www.wikiwand.com/pl/Asuan
https://www.wikiwand.com/pl/Wysoka_Tama
https://www.wikiwand.com/pl/Jezioro_Nasera
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(21-36 st. C, minimalna i maksymalna średnia dzienna temperatura), 

natomiast najchłodniejszy jest styczeń (8-18 st. C minimalna i 

maksymalna średnia dzienna temperatura). Opady deszczu występują w 

grudniu średnio w wielkości 5 mm/m2.  

Infrastruktura transportowa Egiptu: 

Egipt dysponuje 73 portami lotniczymi z asfaltowymi pasami 

startowymi oraz 13 bez asfaltowej nawierzchni. Najważniejsze lotniska to: 

Kair, Aleksandria, Luxor, Aswan, Assuit, Port Said, Hurghada, Sharm El-

Sheik, Taba, Marsa Alam, Al Alamain, St. Catherine.  

 Drogi w Egipcie mają w sumie długość 65 050 km, z czego 47 500 

km to drogi asfaltowe, pozostałe to drogi utwardzone i polne.  

 Długość linii kolejowych to 5 500 km.  

 W Egipcie znajduje się 66 portów morskich, główne z nich to: 

Aleksandria, Ayn Sukhnah, Suez, Damietta, Alexandria, El 

Dekheila, Sidi Kurayr.  

Gospodarka Egiptu: 

Główne bogactwa naturalne:  gaz ziemny, zasoby fosforanów, 

manganu, wapienia, gips, ołów, cynk, rudy żelaza, złoża marmuru i 

granitu.  

Z bogactw mineralnych Egiptu największe znaczenie mają ropa 

naftowa i fosforyty. Ropa naftowa pochodzi ze złóż na 

zachodzie półwyspu Synaj oraz z nowych pokładów w szelfie Zatoki 

Sueskiej, wzdłuż wybrzeża śródziemnomorskiego, a także z 

obszaru Pustyni Zachodniej, przy granicy z Libią. Fosforyty, ruda 

https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
https://www.wikiwand.com/pl/Fosforyty
https://www.wikiwand.com/pl/Synaj_(p%C3%B3%C5%82wysep)
https://www.wikiwand.com/pl/Szelf_kontynentalny
https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Sueska
https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Sueska
https://www.wikiwand.com/pl/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://www.wikiwand.com/pl/Pustynia_Libijska
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%BBelazo
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żelaza, mangan wydobywane są w okolicach Asuanu i na zachodzie 

półwyspu Synaj. Gaz ziemny wydobywa się głównie w delcie Nilu i ze 

złóż podmorskich. 

Przemysł przetwórczy widoczny jest w miastach położonych w delcie 

Nilu, nad Kanałem Sueskim i w Heluanie, gdzie istnieje wielki kombinat 

metalurgiczno-koksowniczy. Natomiast w Asuanie istnieją huty żelaza 

i aluminium. Zakłady metalurgiczne znajdują się w Kafr Ad-Dawwar. 

Najlepiej rozwinięty jest przemysł włókienniczy, dość dobrze – 

chemiczny, elektromaszynowy, petrochemiczny i skórzano-obuwniczy. 

Duże ośrodki przemysłu petrochemicznego rozwinęły się w Aleksandrii, 

Kairze, Suezie, Tanta i Asjut. Poza tym w kraju istnieją liczne zakłady 

przetwórcze surowców i materiałów budowlanych – 

głównie wapieni wykorzystywanych w przemyśle cementowym. 

W Egipcie znajduje się kilka montowni zagranicznych koncernów 

motoryzacyjnych. Istnieją również zakłady produkujący sprzęt transportu 

kolejowego, elektromaszynowego i elektrotechnicznego. Przemysł 

energetyczny posiada elektrownie jądrowe w Al-Dabaa, o mocy 2000 

MW, a na Wysokiej Tamie na Nilu przy Zbiorniku Nesera zlokalizowana 

jest hydroelektrownia. 

Ważną rolę w gospodarce Egiptu odgrywa Kanał Sueski łączący 

Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Przepływają nim między 

innymi tankowce przewożące ropę naftową z krajów Bliskiego 

Wschodu do Europy oraz ropociąg Sumed. 

https://www.wikiwand.com/pl/%C5%BBelazo
https://www.wikiwand.com/pl/Mangan
https://www.wikiwand.com/pl/Asuan
https://www.wikiwand.com/pl/Delta_Nilu
https://www.wikiwand.com/pl/Heluan
https://www.wikiwand.com/pl/Kombinat
https://www.wikiwand.com/pl/Metalurgia
https://www.wikiwand.com/pl/Koks
https://www.wikiwand.com/pl/Asuan
https://www.wikiwand.com/pl/Glin
https://www.wikiwand.com/pl/Kafr_ad-Dawwar
https://www.wikiwand.com/pl/Suez
https://www.wikiwand.com/pl/Tanta
https://www.wikiwand.com/pl/Asjut
https://www.wikiwand.com/pl/Wapie%C5%84
https://www.wikiwand.com/pl/Cement
https://www.wikiwand.com/pl/Wysoka_Tama
https://www.wikiwand.com/pl/Jezioro_Nasera
https://www.wikiwand.com/pl/Kana%C5%82_Sueski
https://www.wikiwand.com/pl/Bliski_Wsch%C3%B3d
https://www.wikiwand.com/pl/Bliski_Wsch%C3%B3d
https://www.wikiwand.com/pl/Europa
https://www.wikiwand.com/pl/Sumed
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W raporcie Banku Światowego „Doing business 2010” Egiptu został 

zaliczony to 10 najszybciej reformujących się krajów świata. Według 

szacunkowych danych gospodarka Egiptu w roku finansowym 2009/10 

wykazała 5,3 % wzrost (4,6 % w r.f. 2008/09).  

Najdynamiczniej rozwijającymi się branżami były:  

 Sektor telekomunikacji (wzrost o 13,3 %),  

 Turystyki (+ 10,7 %),  

 Transportu (+ 6,8 %),  

 Handlu (+ 6,1 %),  

 Wytwórczości, głównie branży budowlanej (+ 5,1 %).  

W wyniku światowego kryzysu gospodarczego najbardziej ucierpiały 

przychody z tranzytu przez Kanał Sueski, które uległy zmniejszeniu o 4,6 

%.  

Kanał Sueski łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym 

odgrywa bardzo ważna rolę w gospodarce Egiptu. Przepływają nim 

między innymi tankowce przewożące ropę naftową z krajów Bliskiego 

Wschodu do Europy oraz ropociąg Sumed.  

Egipt utrzymuje kontakty handlowe głównie z USA, Włochami, 

Hiszpanią, Indiami, Arabią Saudyjską, Francją i Koreą Płd., eksportując 

do wymienionych krajów: ropę, gaz ziemny i produkty ropopochodne, a 

także bawełnę, wyroby tekstylne, wyroby metalowe (gł. żelazo i stal), 

chemikalia oraz żywność.  
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Egipt importuje natomiast głównie z Chin, Niemiec, Włoch i Turcji 

maszyny i urządzenia, artykuły żywnościowe, chemikalia, wyroby 

przemysłu drzewnego oraz paliwa.  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pochodzą w Egipcie z UE, USA, 

krajów arabskich, przede wszystkim ze Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich, Arabii Saudyjskiej oraz Libii. Inwestycje te dotyczą przede 

wszystkim branż takich jak: bankowość, turystyka, ropa naftowa i gaz 

ziemny oraz nieruchomości.  

Rolnictwo Egiptu: 
Sektor rolniczy i przemysł przetwórstwa spożywczego są jednymi z 

lepiej rozwijających się gałęzi gospodarki w tym kraju.  

W Egipcie uprawia się głównie warzywa i owoce, trzcinę cukrową, 

pszenicę, ryż, kukurydzę, buraki cukrowe, palmę daktylową i drzewa 

cytrusowe. Spośród owoców i warzyw czołowymi produktami są: 

pomidory, ziemniaki, cebula i pomarańcze. Pozostałe produkty to 

czerwone mięso (z wyjątkiem wieprzowiny), drób, jaja i mleko. Obszar 

upraw koncentruje się wzdłuż doliny i delty Nilu. Uprawa trwa przez cały 

rok. Najwięcej gruntów zajmuje uprawa bawełny.  

Podstawowymi produktami rolnymi eksportowanymi z Egiptu są: 

owoce, produkty z mleka i jaja, bawełna oraz ryż.  

Do Egiptu importuje się natomiast: tłuszcze zwierzęce i roślinne, 

pszenicę, mięso i produkty mięsne (z wyjątkiem wieprzowiny), tytoń, 

kukurydzę, nasiona roślin oleistych, produkty z mleka i jaja.  
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Hodowla zwierząt odgrywa w Egipcie drugorzędną rolę ze względu na 

brak pastwisk. Rybołówstwo - morskie i śródlądowe, jest natomiast bardzo 

ważną gałęzią gospodarki.  

Współczesne rolnictwo egipskie nie jest w stanie zaspokoić 

wewnętrznych potrzeb kraju. Sektor rolniczy i przemysł przetwórstwa 

spożywczego są jednymi z lepiej rozwijających się gałęzi gospodarki w 

tym kraju. 

W egipskim klimacie możliwe są nawet trzy zbiory plonów w ciągu 

roku. Najwięcej gruntów zajmuje uprawa bawełny – głównego 

produktu eksportowego. Z roślin spożywczych najważniejsze 

są:  ryż,  kukurydza, pszenica i sorgo dwubarwne, z którego otrzymuje się 

kaszę i mąkę. Uprawia się również trzcinę cukrową, palmę 

daktylową, drzewa cytrusowe i warzywa. Hodowla zwierząt odgrywa w 

Egipcie drugorzędną rolę ze względu na brak pastwisk. Rybołówstwo – 

morskie i śródlądowe, jest również ważną gałęzią gospodarki. 

W latach 70 XX w. wybudowano Wysoką Tamę Asuańską na Nilu. 

Powstało przez to jedno z największych sztucznych jezior świata – Jezioro 

Nasera. Jego utworzenie pozwoliło uregulować bieg Nilu, zapobiegać 

powodziom, rozwinąć żeglugę i rybołówstwo, produkcję energii 

elektrycznej oraz zyskać pola uprawne na dawnych terenach pustynnych. 

W efekcie Nil przestał wylewać, więc rośliny można uprawiać tylko na 

terenach sztucznie nawadnianych. W latach 90 XX wieku rozpoczęto 

wielkie projekty irygacyjne – doprowadzenie wody z Nilu (Jeziora 

Nasera) Kanałem Szajcha Zajida (z największą na świecie stacją 

https://www.wikiwand.com/pl/Bawe%C5%82na_(ro%C5%9Blina)
https://www.wikiwand.com/pl/Eksport
https://www.wikiwand.com/pl/Pszenica
https://www.wikiwand.com/pl/Sorgo_dwubarwne
https://www.wikiwand.com/pl/Trzcina_cukrowa
https://www.wikiwand.com/pl/Daktylowiec_w%C5%82a%C5%9Bciwy
https://www.wikiwand.com/pl/Daktylowiec_w%C5%82a%C5%9Bciwy
https://www.wikiwand.com/pl/Cytrus
https://www.wikiwand.com/pl/Rybo%C5%82%C3%B3wstwo
https://www.wikiwand.com/pl/Wysoka_Tama
https://www.wikiwand.com/pl/Jezioro_Nasera
https://www.wikiwand.com/pl/Jezioro_Nasera
https://www.wikiwand.com/pl/Irygacja_(rolnictwo)
https://www.wikiwand.com/pl/Nil
https://www.wikiwand.com/pl/Kana%C5%82_Szajch_Zajid
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pomp Mubarak Pumping Station) do oazy Charga i innych w 

okolicach jezior Toszka. 

Przemysł Egiptu: 
Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, szczególnie produkcja 

nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków, a także 

przemysł włókienniczy i odzieżowy.  

Z bogactw mineralnych Egiptu największe znaczenie mają ropa 

naftowa i fosforyty. Ropa naftowa, pochodząca ze złóż na zachodzie 

półwyspu Synaj oraz z nowych pokładów w szelfie Zatoki Sueskiej, 

wzdłuż wybrzeża śródziemnomorskiego, a także z obszaru Pustyni 

Zachodniej, przy granicy z Libią. Fosforyty, ruda żelaza, mangan 

wydobywane są w okolicach Asuanu i na zachodzie półwyspu Synaj. Gaz 

ziemny, wydobywa się głównie w delcie Nilu i ze złóż podmorskich.  

Przemysł przetwórczy widoczny jest w miastach położonych w delcie 

Nilu, nad Kanałem Sueskim i w Heluanie, gdzie istnieje wielki kombinat 

metalurgiczno-koksowniczy.  

Natomiast w Asuanie istnieją huty żelaza i aluminium. Zakłady 

metalurgiczne znajdują się w Kafr Ad-Dawwar. Najlepiej rozwinięty jest 

przemysł włókienniczy, a także chemiczny, elektromaszynowy, 

petrochemiczny i skórzano-obuwniczy. Duże ośrodki przemysłu 

petrochemicznego rozwinęły się w Aleksandrii, Kairze, Suezie, Tanta i 

Asjut. Poza tym w kraju istnieją liczne zakłady przetwórcze surowców i 

materiałów budowlanych, głównie wapieni wykorzystywanych w 

przemyśle cementowym.  

https://www.wikiwand.com/pl/Husni_Mubarak
https://www.wikiwand.com/pl/Charga
https://www.wikiwand.com/pl/Jeziora_Toszka
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W Egipcie znajduje się kilka montowni zagranicznych koncernów 

motoryzacyjnych. Istnieją również zakłady produkujący sprzęt transportu 

kolejowego, elektromaszynowego i elektrotechnicznego.  

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o 

charakterze ekonomicznym.  

Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

Bank Światowy, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i 

Rozwoju, Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki, 

Partnerstwo Śródziemnomorskie, Organizacja Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju Przemysłowego, Światowa Organizacja Własności 

Intelektualnej, AGADIR Agreement, Islamski Bank Rozwoju, Afrykański 

Bank Rozwoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa, Wielka Arabska Strefa Wolnego Handlu, Pan-Arab Free Trade 

Area (PAFTA), G15, G24, G77, D8.  

Turystyka Egiptu:  

Turystyka jest głównym źródłem obcej waluty i kluczowym sektorem 

ze względu na zatrudnienie.  

Turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu Egiptu i stanowi 

ok. 10% PKB. 29  W roku 2010 przybyło do Egiptu ponad 14,8 mln. W 

roku 2010 przybyło do Egiptu ponad 14,8 mln. Turystów, z czego Egipt 

uzyskał ok. 12,7 miliardów USD przychodów.  Egipt najczęściej 

                                                 
29  - arabianbusiness.com: ARABICAE.com – Egipt zarobił na turystyce w 2011 roku 35 

procent mniej. 2012-01-09. [dostęp 2013-12-30]. 

 -Egypt Economic sectors, Information about Economic sectors in Egypt (ang.). 

http://www.arabicae.com/?p=192
http://www.arabicae.com/?p=192
http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Egypt-ECONOMIC-SECTORS.html
http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Egypt-ECONOMIC-SECTORS.html


 
 

83 

 

odwiedzali turyści z Rosji , Niemiec, Wwielkiej, Brytanii, Włoch, 

Francji  i Polski (rocznie ok. 600 tysięcy). Szczególnie stare egipskie 

zabytki są magnesem przyciągającym zagranicznych gości.  

Obok Gizy i Kairu turyści chętnie odwiedzają Aleksandrię i Luksor, 

skąd między innymi można dotrzeć do Doliny Królów. Luksor jest także 

punktem startowym dla podróży przez Nil do Asuanu. Z tego miejsca 

oferowane są także loty i wycieczki autokarowe do Abu Simbel na Pustyni 

Nubijskiej i innych obiektów sakralnych wokół Jeziora Nasera. Większość 

operatorów podróży oferuje lot do Kairu, a po jego zwiedzeniu urlop 

wypoczynkowy i kąpiele w Hurghadzie lub Szarm el-Szejk nad Morzem 

Czerwonym. 

Nowoczesny kurort turystyczny Szarm el-Szejk na południowym 

krańcu Półwyspu Synaj jest szczególnie lubiany przez sympatyków 

nurkowania ze względu na liczne rafy koralowe. Jest to również punkt 

wypadowy na górę Synaj, gdzie Jahwe miał 

przekazać Mojżeszowi Dziesięć Przykazań oraz do 

prawosławnego Klasztoru św. Katarzyny, na skalistą pustynię Wyżyny 

Synajskiej, a także do Ziemi Świętej. Przy kurorcie znajduje się pierwszy 

egipski podwodny Park Narodowy Ras Muhammad. Wokół raf 

koralowych południowego Synaju, gdzie występuje ponad 250 różnych raf 

koralowych i 1000 gatunków ryb, w ciepłych wodach morskich 

spoczywają liczne wraki statków, które są chętnie odwiedzane przez 

nurków. W ostatnich latach wiele entuzjastów sportów podwodnych 

https://www.wikiwand.com/pl/Giza
https://www.wikiwand.com/pl/Kair
https://www.wikiwand.com/pl/Aleksandria
https://www.wikiwand.com/pl/Luksor
https://www.wikiwand.com/pl/Dolina_Kr%C3%B3l%C3%B3w
https://www.wikiwand.com/pl/Nil
https://www.wikiwand.com/pl/Asuan
https://www.wikiwand.com/pl/Abu_Simbel
https://www.wikiwand.com/pl/Pustynia_Nubijska
https://www.wikiwand.com/pl/Pustynia_Nubijska
https://www.wikiwand.com/pl/Jezioro_Nasera
https://www.wikiwand.com/pl/Hurghada
https://www.wikiwand.com/pl/Szarm_el-Szejk
https://www.wikiwand.com/pl/Szarm_el-Szejk
https://www.wikiwand.com/pl/Synaj_(p%C3%B3%C5%82wysep)
https://www.wikiwand.com/pl/Rafa
https://www.wikiwand.com/pl/Synaj_(g%C3%B3ra)
https://www.wikiwand.com/pl/Jahwe
https://www.wikiwand.com/pl/Moj%C5%BCesz
https://www.wikiwand.com/pl/Dekalog
https://www.wikiwand.com/pl/Klasztor_%C5%9Awi%C4%99tej_Katarzyny
https://www.wikiwand.com/pl/Wy%C5%BCyna_Synajska
https://www.wikiwand.com/pl/Wy%C5%BCyna_Synajska
https://www.wikiwand.com/pl/Ziemia_%C5%9Awi%C4%99ta
https://www.wikiwand.com/pl/Ras_Muhammad
https://www.wikiwand.com/pl/Synaj_Po%C5%82udniowy
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wybiera się również, do położonych bardziej na północ: Zatoki 

Akaby, Dahabu, Nuwajby i Taby. 

Waluta Egiptu: 
Waluta Egiptu to funt egipski (Egyptian Pound - EGP). 1 EGP = 100 

piastrów. Kursy walut: 1 USD = 18,97 EGP, 1 EUR = 19,53 EGP  

Funt egipski wymienialny jest bez ograniczeń w bankach oraz 

kantorach na wszystkie  główne waluty świata.  

Relacje gospodarcze Egiptu z UE: 
1 czerwca 2004 r. została podpisana Umowa Stowarzyszeniowa 

pomiędzy UE a Egiptem. Obejmuje ona stopniową liberalizację opłat 

celnych na produkty przemysłowe i rolne, co prowadzić ma do utworzenia 

strefy wolnego handlu. W 2009 r. Egipt i Komisja Europejska podpisała 

umowę dot. dalszej liberalizacji dwustronnej wymiany produktami 

rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi, rybami i przetworzonymi 

produktami rybnymi. Umowa umożliwia UE wolny i natychmiastowy 

dostęp do rynku egipskiego dla 90% eksportowanych produktów rolnych 

i rybnych. Pełna liberalizacja dotyczy wszystkich produktów z wyjątkiem 

tytoniu, wina, wyrobów alkoholowych i wieprzowiny, dla których 

obowiązywać będą dotychczasowe ustalenia.  

Unia Europejska zgodziła się w zamian na pełną liberalizację handlu 

wszystkimi produktami z wyłączeniem pomidorów, ogórków, 

karczochów, cukinii, winogron, czosnku, truskawek, ryżu, cukru, 

produktów przetworzonych z wysoką zawartością cukru oraz 

przetworzonego tuńczyka i sardynek. W stosunku do tych produktów 

obowiązywać będą dotychczasowe ustalenia.  

https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Akaba
https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Akaba
https://www.wikiwand.com/pl/Dahab
https://www.wikiwand.com/pl/Nuwajbi
https://www.wikiwand.com/pl/Taba
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Relacje Egiptu z UE regulowane są umową o Partnerstwie 

Śródziemnomorskim - EUROMED (zwanym również Procesem 

Barcelońskim) pomiędzy UE, a sąsiadującymi krajami rejonu Morza 

Śródziemnego. W ramach deklaracji podpisanej w listopadzie 2005 roku 

państwa członkowskie zdecydowały o utworzeniu Euro-

Śródziemnomorskiej Strefy Wolnego Handlu przed rokiem 2020.  

Unia Europejska jest największym partnerem Egiptu pod względem 

obrotów handlowych towarami. Polska na tle krajów członkowskich UE 

zajmuje 15 pozycję pod względem wielkości obrotów handlowych, 

opiewając na blisko 1% całkowitej aktywności handlowej UE-Egipt.  

Umowy bilateralne:  

 W sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 

(podpisana w Kairze w 1995 r., weszła w życie w 1998 r.)  

 W sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Warszawa 1996 

r., w. w życie 2001 r.)  

 Współpracy w dziedzinie nauki i techniki (Kair 2000 r., weszła w 

życie w 2001 r.)  

 W sprawie ustanowienia regularnej komunikacji lotniczej(1956 r.)  

 W sprawie transportu morskiego (1977 r.).  

Ponadto w fazie negocjacji pozostaje nowy projekt międzyrządowej 

umowy o współpracy w dziedzinie turystyki.  

Obowiązek wizowy: 

Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP 

może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim 
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przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku w 

Egipcie po opłaceniu 15 USD. Na lotniskach w Egipcie wydawane są 

jednak tylko wizy turystyczne, uprawniające do 30-dniowego pobytu. 

Paszport powinien być ważny przynajmniej 6 miesięcy.  

*** 
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Rozdział piąty 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

اإلمارات العربية المتحدةدولة   

 

Flaga Zjednoczonych Emiratów Arabskich  

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

اإلمارات العربية المتحدةدولة   

Dawlat al-Imārāt al-،Arabiyyah al-

Muttaḥidah 

 
           

Godło Zjednoczonych Emiratów Arabskich  

 

Liczba ludności (2017) 

• całkowita: 

• gęstość zaludnienia: 

93. na świecie 

9 400 000 

112 osób/km² 

 

Powierzchnia 

 • całkowita  

 • wody 

śródlądowe 

115. na świecie 

83 600 km²  

 

2% 

Język urzędowy Arabski   

Stolica Abu Zabi  

   

Ustrój polityczny monarchia konstytucyjna i elekcyjna  

Typ państwa federacja emiratów  

Głowa państwa prezydent szejk Khalifa bin Zayed Al-Nahyan 

Szef rządu premier szejk Muhammad ibn Rasheed al-Maktoum 

PKB (2018) 

 • całkowite  

 • na osobę 

 

400,9 mld USD 

38 436 USD 

 

Jednostka monetarna  Dirham emiratów (AED) = 100 fils  

Niepodległość 2 XII  — rocznica proklamowania federacji emiratów (1971) 

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Zjednoczonych_Emirat%C3%B3w_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/God%C5%82o_Zjednoczonych_Emirat%C3%B3w_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/Ustr%C3%B3j_polityczny
https://www.wikiwand.com/pl/Monarchia_konstytucyjna
https://www.wikiwand.com/pl/Monarchia_elekcyjna
https://www.wikiwand.com/pl/Federacja
https://www.wikiwand.com/pl/Emirat
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydenci_Zjednoczonych_Emirat%C3%B3w_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/Emirowie_Abu_Zabi
https://www.wikiwand.com/pl/Chalifa_ibn_Zajid_Al_Nahajjan
https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Zjednoczonych_Emirat%C3%B3w_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/Emirowie_Dubaju
https://www.wikiwand.com/pl/Muhammad_ibn_Raszid_Al_Maktum
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
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Zjednoczone Emiraty Arabskie 

اإلمارات العربية المتحدةدولة   

Dawlat al-Imārāt al-،Arabiyyah al-Muttaḥidah 

Zjednoczone Emiraty Arabskie: państwo na Półwyspie Arabskim, nad 

Zatoką Arabskim i Zatoką Omańską, Nazwy:  ZEA,  arab. Al-Imārāt, 

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich,  arab. Dawlat al-Imārāt al-

،Arabiyyah al-Muttaḥidah, Granice: Arabia Saudyjska  (457 km), Oman 

(410 km). 30 

ZEA, to państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką 

Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów: Abu Zabi, Dubaj, 

Szardża, Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra, graniczące 

z Katarem, Arabią Saudyjską i Omanem. Ukształtowanie terenu to: 

pustynna nizina ograniczona od północnego zachodu linią brzegową 

Zatoki Perskiej (ok. 1200 km długości), a od wschodu pasmem górskim o 

wysokości ponad 1500 m i częściowo wybrzeżem Zatoki Omańskiej. 

 Powierzchnia obejmuje 82.880 km2, z czego 87% przypada na emirat 

Abu Zabi. 

Aż 80% populacji ZEA stanowią obcokrajowcy. Największe grupy 

narodowościowe: Hindusi, Pakistańczycy, Bengalczycy, Filipińczycy, 

Egipcjanie, Sudańczycy, Palestyńczycy, Irańczycy. Największą zachodnią 

grupą narodowościową stanowią Brytyjczycy. Ludność arabska liczy 

ogółem ok. 40%. 31 

                                                 
30  - https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie;4169183.html 
31  - http://www.arabcontact.pl/15.html 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie;4169183.html
http://www.arabcontact.pl/15.html
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Podział administracyjny Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 
7 emiratów: Abu Zabi, Adżman, Dubajj, Al-Fudżajra, Ras al-Chajma, 

Szardża, Umm al-Kajwajn 

Flaga Nazwa emiratu Siedziba władz 

 

Abu Zabi  Abu Zabi  

 

Adżman  Adżman  

 

Dubaj  Dubaj  

 

Fudżajra  Fudżajra  

 

Ras al-Chajma  Ras al-Chajma  

 

Szardża  Szardża  

 

Umm al-Kajwajn  Umm al-Kajwajn  

 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Abu_Zabi_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Abu_Zabi
https://www.wikiwand.com/pl/Ad%C5%BCman_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Ad%C5%BCman_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Dubaj_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Dubaj
https://www.wikiwand.com/pl/Fud%C5%BCajra_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Fud%C5%BCajra_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Ras_al-Chajma_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Ras_al-Chajma_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Szard%C5%BCa_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Szard%C5%BCa_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Umm_al-Kajwajn_(emirat)
https://www.wikiwand.com/pl/Umm_al-Kajwajn_(miasto)
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Ludność Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 32 

W chwili powołania do życia Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 

końcu 1971 r. szacunkowa liczba ludności nowego państwa niewiele 

przekraczała 180 tys., przy czym w Dubaju żyło ok. 60 tys. mieszkańców, 

ale w najmniejszym emiracie Adżman – jedynie 4,25 tys. Była to prawie 

wyłącznie ludność arabska. Obecnie Arabowie i Persowie stanowią 

jedynie 42% populacji kraju, z czego jedynie 19% to obywatele 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Osoby pochodzące z krajów 

subkontynentu indyjskiego to 50% społeczeństwa. Resztę ludności 

stanowią imigranci z Azji południowo-wschodniej, głównie z Filipin . 

65% wszystkich mieszkańców wyznaje islam. W kraju oprócz oficjalnego 

języka arabskiego używany jest też angielski, perski, urdu i hindi  . 33 

Poziom analfabetyzmu sięga 22%. W latach osiemdziesiątych XX 

wieku liczba ludności mocno się zwiększyła, z 1 mln do 2 mln. Średnia 

długość życia to dla mężczyzn 70 lat, a kobiet 74. 

Infrastruktura transportowa Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich: 

ZEA posiada doskonałą sieć dróg i autostrad (łącznie ponad 4.000 

km), prowadzących również do Arabii Saudyjskiej i Omanu. Transport 

kolejowy natomiast nie istnieje. 

                                                 
32  - https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie 
33  - United Arab Emirates (ang.). CIA. [dostęp 2018-03-01]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ae.html
https://www.wikiwand.com/pl/Centralna_Agencja_Wywiadowcza
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W ZEA jest doskonale rozwinięty transport lotniczy, obsługujący 

połączenia międzynarodowe (łącznie 41 lotnisk). Istnieje 10 lotnisk 

przygotowanych technicznie do przyjęcia największych maszyn w 

transporcie międzykontynentalnym. Największe międzynarodowe porty 

lotnicze to Dubaj i Abu Zabi, a w dalszej kolejności Szarża, Al Ain, Ras 

al Khaimah i Fudżajra. 

W ZEA funkcjonuje w sumie 20 portów, w tym 10 nowoczesnych 

portów pełnomorskich - 8 w Zatoce Perskiej i 2 na wybrzeżu Oceanu 

Indyjskiego. Flota handlowa ZEA dysponuje 57 nowoczesnymi statkami 

oraz ponad tysiącem drewnianych statków obsługujących żeglugę 

kabotażową w całym regionie. 

Gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do grupy najbogatszych krajów 

w Azji Zachodniej. Od czasu powstania federacji (1971) podstawą 

gospodarki i głównym źródłem dochodów państwa jest wydobycie i 

eksport ropy naftowej; w początku lat 70. sektor naftowy dostarczał 75% 

produktu krajowego brutto, w latach 80. i początku lat 90. jego udział 

systematycznie zmniejszał się na rzecz usług (zwłaszcza handlu) i 2000 

wynosił 34%; przeciętne tempo wzrostu gospodarczego zmalało z ok. 

4,5% w latach 80. (1988–90 do 18% w związku ze wzrostem cen ropy 

naftowej) i powyżej 3% w początku lat 90. do niecałych 2% w 2002, w 

2005 nastąpił wzrost do 8,8%. Przemysł wydobywczy i przetwórczy 

wytwarza łącznie 59,3% produktu krajowego brutto (2007), usługi — 
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38,9%, rolnictwo — 1,8%; wartość produktu krajowego brutto na 1 

mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 37,3 tys. dolarów USA (2007). 34 

Cechą charakterystyczną polityki gospodarczej zarówno rządu 

federalnego, jak i poszczególnych emiratów stała się ostatnio aktywna 

realizacja nowej wizji rozwoju i struktury gospodarczej państwa. 

Koncentruje się ona na dwóch celach: dywersyfikacji struktury gałęziowej 

gospodarki i nadaniu jej cech nowoczesności przez podniesienie 

gospodarczej i społecznej rangi nauki i wykształcenia, niezbędnych dla 

wdrażania wysoko kwalifikowanych technologii i technik zarządzania. 

W wytwarzaniu produktu globalnego brutto dominuje przemysł 

naftowo-gazowy, po którym następują: usługi, przemysł przetwórczy, 

handel, gastronomia i hotelarstwo, budownictwo, sektor nieruchomości, 

transport i łączność, rolnictwo, produkcja energii oraz usługi komunalne. 

Podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego ZEA jest 

wymiana handlowa z zagranicą. W strukturze towarowej eksportu ZEA 

ok. 45 % jego wartości przypada na ropę naftową, gaz ziemny i produkty 

ropopochodne, ok. 30 % to reeksport towarów importowanych, resztę 

natomiast stanowią inne produkty, głównie ryby i daktyle. Podstawowy 

przedmiot nie-węglowodorowego eksportu ZEA to aluminium hutnicze, 

którego Emiraty są czołowym eksporterem na świecie. Drugą ważną 

pozycją w tej grupie jest złoto, będące czołowym towarem reeksportu. 

Przez Dubaj przechodzi 10 % światowych obrotów tym metalem. Główni 

                                                 
34  - Encyklopedia PWN. 
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odbiorcy eksportu ZEA to Japonia, Korea Płd. i Indie oraz Iran i Tajlandia. 

Import pochodzi głównie z Chin, Indii, USA, Niemiec i Japonii. Obejmuje 

przede wszystkim maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy, chemikalia 

i żywność. 35 

Przemysł Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Pod względem zasobów ropy naft. (12,6 mld t — 9,4% zasobów świat., 

1999) Z.E.A. zajmują 4. miejsce w świecie. Najwcześniej (1958) odkryto 

ją w Abu Zabi, 1969 w Dubajju, a później także niewielkie ilości w 

emiratach Asz-Szarika i Ras al-Chajma (już wyeksploatowane). Od końca 

lat 70. zaczęto wykorzystywać również gaz ziemny, którego zasoby ocenia 

się na 4% zasobów światowych. Abu Zabi posiada 93% zasobów ropy 

naft. i ponad 90% gazu ziemnego całej federacji. Łączne wydobycie ropy 

naft. 129 mln t (2005), gazu ziemnego 46,6 mld m3. Od 1980 intensywny 

rozwój energetyki — budowa elektrowni cieplnych, opalanych gazem, 

rzadziej mazutem; produkcja energii elektr. 42,1 mld kW·h (2004). 

Wielkie kombinaty rafineryjno-petrochemiczne., zakłady skraplania gazu, 

ponadto przemysł chem., metalurg., stoczn., samoch. (montownie), 

elektroniczny, odzież., spoż., cementowy, skórz., spoż., odzież.; liczne 

strefy wolnocłowe. 

Rolnictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Grunty orne zajmują 6% pow. kraju (2001); powszechne nawadnianie 

przy wykorzystaniu odsolonej wody mor., doprowadzanej do pól 

                                                 
35  - http://www.arabcontact.pl/15.html 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie-Gospodarka;4575763.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie-Gospodarka;4575763.html
http://www.arabcontact.pl/15.html
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położonych wzdłuż szlaków komunik.; uprawa (w systemie piętrowym): 

najniżej zboża, pomidory, ogórki, melony, arbuzy, cebula, papryka i in., w 

wyższym piętrze brzoskwinie, morele, mango, cytryny i limonki, w 

najwyższym zaś palmy daktylowe (20% palm daktylowych na świecie, 

760 tys. t daktyli, 2005). W oazach hodowla bydła (115 tys. sztuk, 2004), 

na półpustynnych pastwiskach — kóz (1,4 mln) i wielbłądów (250 tys.); 

liczne są fermy drobiu. Tradycyjnie duże znaczenie ma rybołówstwo (95,1 

tys. t, 2003). 

Transport i łączność Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Wszystkie osiedla w federacji łączą doskonałej, jakości drogi kołowe 

(1,1 tys. km, w ty, 253 km autostrad, 1999); tunel podwodny dla 

samochodów i pieszych łączy m.: Dubajj i Dajra. Głównym centrum 

portowo-handl. jest Dubajj, z portem Dżabal Ali; in. porty mor.: Das, 

Dżabal az-Zanna, Chaur Fakkan i Mina Raszid oraz nieco mniejsze Mina 

Sakr i Mina Zajid (obok m. Abu Zabi). Flota mor. liczy 58 statków (o 

łącznej nośności 892 tys. DWT, 2006), gł. tankowców i kontenerowców. 

Lotniczy transport międzynar. Wykorzystuje 6 lotnisk — gł. port lotn. w 

Abu Zabi. Sieć rurociągów (6,5 tys. km, gł. naftociągi i gazociągi); do 

2007 planuje się ukończenie gazociągu łączącego Katar, Abu Zabi, 

Dubajj, Oman i Pakistan. Nowoczesny system łączności; 1,2 mln 

abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 4,5 mln telefonów 

komórkowych. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie-Gospodarka;4575763.html
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Turystyka Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Nowoczesne i luksusowe hotele (także podwodne) oraz obiekty 

rekreacyjne, a także bezcłowa sprzedaż wielu towarów, wpłynęła na 

wzrost atrakcyjności emiratów. W 1990 Z.E.A. odwiedziło 616 tys. 

turystów, w 2005 — 5,9 mln. Najwięcej turystów pochodzi z Wielkiej 

Brytanii, Niemiec i Rosji, ponadto z Indii i Pakistanu (odwiedziny u 

krewnych); wpływy z turystyki 1,6 mld dol. USA. 

 Handel zagraniczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 
Od prawie 30 lat Z.E.A. mają dodatni bilans handl.; Wartość eksportu 

112,5 mld dol. USA, importu 77,0 mld dol. USA. Główne towary 

eksportowe to nieprzetworzona ropa naft. i gaz ziemny, ponadto suszone 

ryby i daktyle; znaczny reeksport. Import obejmuje maszyny, urządzenia, 

środki transportu, chemikalia i żywność; gł. partnerzy handl.: Japonia, W. 

Brytania, Korea Pd., Chiny, USA, Indie. 

Waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Waluta. 1 dirham (AED) = 100 filsów.  Waluta ZEA jest związana 

stałym kursem wymiany z dolarem USA: 1,00 USD = 3,67 AED.  

W stosunku do innych walut - w tym również do euro - kurs dirhama 

jest płynny i zmienia się wraz z kursem dolara USA wobec tych walut. 

Dirham jest w pełni wymienialna na waluty światowe. Również wymiana 

walut obcych na dirhamy nie stanowi żadnego problemu. Gospodarka 

pieniężna państwa znajduje się pod ścisłą kontrolą Banku Centralnego 

ZEA. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie-Gospodarka;4575763.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie-Gospodarka;4575763.html
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Relacje gospodarcze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z 

UE: 

Wzajemne relacje między UE a ZEA, w tym gospodarcze, reguluje 

Umowa o współpracy pomiędzy UE a państwami GCC (włączając ZEA) 

- podpisana w 1989 r. Współpracę dwustronną regulują 4 umowy między 

RP a ZEA: 

 Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1993 r. 

 Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 1993 r. 

 Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej z 1994 r. 

 Umowa o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki z 

1994 r. 

W lipcu 2007 r. strona polska zaproponowała stronie emirackiej 

wzajemne zniesienie obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów 

dyplomatycznych. W końcowej fazie przygotowań (po uzyskaniu zgody 

Komisji Europejskiej) pozostaje projekt Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

o współpracy gospodarczej.  

*** 

 

 

 

 

 



 
 

97 

 

Rozdział szósty 

Syryjska Republika Arabska  
 الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة

Al-Dżumhurijja al-Arabijja as-Surijja 

 

 

Flaga Syrii  

 

Syryjska Republika Arabska  

 الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة

Al-Dżumhurijja al-Arabijja as-

Surijja 

 

 

Godło Syrii  

 

Liczba ludności (2014) 

 • całkowita  

 • gęstość zaludnienia 

54. na świecie 

22 087 048     

119,3 osób/km 

 

Powierzchnia  

•całkowita  

•wody śródlądowe 

88. na świecie 

185 180 km²  

0,06% 

Konstytucja Konstytucja Syria   

Język urzędowy arabski  

Stolica Damaszek  

Typ państwa Republika semiprezydencka  

Głowa państwa prezydent Baszszar al-Asad  

Zastępca głowy państwa wiceprezydent Dr Nagah alattar  

Szef rządu premier Imad Chamis  

PKB (2010)  • całkowite  

 • na osobę 

60,04 mld USD   

2807 USD  

 

Jednostka monetarna funt syryjski (SYP)  

Niepodległość od Francji  17 kwietnia 1946  

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/God%C5%82o_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/Konstytucja_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/Damaszek
https://www.wikiwand.com/pl/System_semiprezydencki
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydenci_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/Baszszar_al-Asad
https://www.wikiwand.com/pl/Faruk_asz-Szara
https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/Imad_Chamis
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Funt_syryjski
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Francja
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Syryjska Republika Arabska (Syria) 

Syria , nazwa oficjalna:  Syryjska Republika Arabska , Al-Dżumhurijja 

al-Arabijja as-Surijja) – państwo arabskie . Konstytucja pochodzi z 13 

marca 1973 roku. 

Ludność Syrii: 

Syria liczy ok. 20,6 mln ludności. Pod względem narodowościowym 

Arabowie stanowią 92% ludności kraju, oprócz których największe 

społeczności etniczne tworzą Kurdowie, Ormianie, Czerkiesi i Turkmeni.  

Według danych z kwietnia 2014 kraj zamieszkiwało wtedy 22 087 

048; dla porównania, w 2011 mieszkańców było około 21 337 000, w 2004 

17 920 884, a w 1981 – 9 052 628.  

Informacje geograficzne Syrii: 

Syria jest położona w południowo – zachodniej części Azji w regionie 

Bliskiego Wschodu, nad wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego. 

Graniczy z Turcją (822 km) na północy, z Irakiem na wschodzie (605 km), 

z Jordanią na południu (375 km), z Libanem (375 km) i Palastynem (76 

km) na południowym zachodzie. Powierzchnia Syrii wynosi 185,2 tys. 

km² (na okupowane przez Izrael Wzgórza Golan przypada 1 295 km²). 

Powierzchnia kraju jest wyżynno-górska: na granicy z Libanem góry 

Antyliban, w pd. przedłużeniu Antylibanu – Wzgórza Golan, wzdłuż 

wybrzeża M. Śródziemnego – wąska nizina, na pn.-wsch. rozciąga się 

półpustynna Al-Dżazira, na pd.- wsch. – równina i kamienista pustynia 
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Syryjska (ok.1/3 pow. kraju) z rozległymi pokrywami czarnej lawy. Przez 

Syrię płyną dwie główne rzeki Orontes i Eufrat. 36 

Najwyższym punktem jest Hermon  (2814 m n.p.m. ).  37 

Podział administracyjny Syrii: 

 Podział administracyjny 

Syrii 

Syria jest podzielona na 14 prowincji (muhafazah): 38 

1. Miasto Damaszek  

2. Damaszek (miasto wydzielone) 

3. Al-Kunajtira   

4. Daraa  

                                                 
36  - http://www.arabcontact.pl/20.html Dane ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i 

Ministerstwa Gospodarki RP. 
37  - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u pod red. Bartłomieja Kaczorowskiego:  Wielki 

Encyklopedyczny Atlas Świata. T. 10. Azja Południowo-Zachodnia. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 32–39. ISBN 978-83-01-14925-3. 
38  - Syria: Governorates, Major Cities & Localities. citypopulation.de. [dostęp 2014-09-

18]. 

http://www.arabcontact.pl/20.html
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn60
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn61
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn62
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn63
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn64
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn65
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn66
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn67
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn68
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn69
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn610
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn611
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn612
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn613
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn614
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn615
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn616
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn617
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn618
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn619
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn620
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788301149253
http://www.citypopulation.de/Syria.html
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5. As-Suwajdaa  

6. Hioms  

7. Tartus  

8. Latakia  

9. Hamah  

10. Idlib  

11. Aleppo  

12. Ar-Rakka  

13. Dajr Az-Zaur  

14. Al-Hasakah  

Warunki klimatyczne Syrii:  

Syria położona jest w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego, 

który obejmuje wybrzeże i zwrotnikowego kontynentalnego suchego. 

Średnie temperatury w styczniu wynoszą od 12˚C na wybrzeżu do 4-6˚C 

na wschodzie. W lipcu od 26 do 33˚C. Średnia roczna suma opadów waha 

się od ok. 1000 mm na zachodnich zboczach gór w rejonach nadbrzeżnych, 

do 300-400 mm na pn.-zach. i 100-200 mm na pozostałym obszarze. 

Opady zimowe występują od listopada do marca.  

Infrastruktura transportowa Syrii:  

 Międzynarodowe porty lotnicze w Damaszku, Aleppo i Latakii.  

 Porty morskie w Tartus, Banias i Latakii.  

 Długość linii kolejowych wynosi ok. 2,5 tys. km.  

 Syria ma relatywnie rozbudowany i utrzymany w dobrym stanie 

system dróg łączących wszystkie większe miejscowości w kraju.  
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 Lądowe przejścia graniczne z Jordanią w Nasseb i Daraa,  

 Z Turcją w Bab Al Hawa, Al Selame, Tal Abyad, Kassab i 

Kamishli, z Libanem w Masnaa,  

 Dabbousieh i Qaa Jousseh, z Irakiem w Abu Kamal i 

Yaroubiyeh.  

Gospodarka Syrii: 

Główne bogactwa naturalne kraju:  złoża ropy naftowej gazu 

ziemnego, fosforanów wapnia, chromu, rudy żelaza, manganu, asfaltu, soli 

kamiennej, gipsu i marmuru.  

wydobycie, przetwórstwo i eksport ropy naftowej, do tego 

występuje gaz ziemny, fosforyty. 39 

Syria jest krajem rozwijającym się z gospodarką opartą w głównej 

mierze na sektorze przemysłowo - naftowym i rolniczym. O wielkości 

eksportu decydują ropa naftowa i produkty przemysłu petrochemicznego 

(udział 35–40 % w eksporcie Syrii ogółem). Pozostałe ważne pozycje 

eksportowe to: owoce i warzywa, bawełna, tekstylia i odzież, zwierzęta 

żywe i mięso, pszenica. Głównymi odbiorcami syryjskich towarów są: 

Irak, Liban, Niemcy oraz Egipt, Arabia Saudyjska i Włochy. W imporcie 

dominują natomiast maszyny i sprzęt transportowy, urządzenia 

elektryczne, artykuły żywnościowe, zwierzęta, wyroby metalowe i 

chemikalia. Głównymi partnerami w imporcie Syrii są: Arabia Saudyjska, 

Chiny, Turcja, Egipt oraz ZEA, Włochy, Rosja i Niemcy.  

                                                 
39  - turystyka; W 2003 roku wpływ z turystyki zagranicznej wyniósł 2,3 mld $. 

https://www.wikiwand.com/pl/Eksport
https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
https://www.wikiwand.com/pl/Gaz_ziemny
https://www.wikiwand.com/pl/Fosforyty
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citenotepwn6
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Rolnictwo Syrii: 

Jest to drugi, co do wielkości sektor gospodarki, w którym zatrudnienie 

znajduje ok. 30% siły roboczej. Obszar uprawianych ziem wynosi ok. 5,5 

mln hektarów (ok. 1/3 obszaru kraju). Rząd traktuje ten sektor, jako 

strategiczny i wspiera go subsydiami. W Syrii uprawia się buraki cukrowe, 

pszenicę, owies i bawełnę, która obok ropy naftowej jest głównym 

towarem eksportowym Syrii. 40 

Uprawa zboża:  

(pszenica, jęczmień, kukurydza, proso), bawełna, buraki cukrowe, 

warzywa (pomidory, ziemniaki, ogórki, bakłażany, cebula, soczewica). 

koczownicza hodowla: owce, kozy, konie, wielbłądy, muły. 41 

Przemysł Syrii: 

Rząd, realizując plan dywersyfikacji rozwoju gospodarczego, 

przykłada dużą wagę do rozwoju tego sektora. Służyć temu mają 

wprowadzone zwolnienia podatkowe, liberalizacja i uproszczenie 

przepisów, stwarzanie zachęcających warunków dla inwestycji 

zagranicznych. Do najważniejszych gałęzi sektora przemysłowego należy 

zaliczyć: przemysł petrochemiczny, tekstylno-odzieżowy, cementowy i 

spożywczy.  

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o 

charakterze ekonomicznym.  

                                                 
40  - http://www.arabcontact.pl/20.html. 
41  - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u pod red. Bartłomieja Kaczorowskiego: Wielki 

Encyklopedyczny Atlas Świata. T. 10. Azja Południowo-Zachodnia. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 32–39. ISBN 978-83-01-14925-3. 

https://www.wikiwand.com/pl/Pszenica
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99czmie%C5%84
https://www.wikiwand.com/pl/Kukurydza
https://www.wikiwand.com/pl/Proso
https://www.wikiwand.com/pl/Bawe%C5%82na_(ro%C5%9Blina)
https://www.wikiwand.com/pl/Burak_cukrowy
https://www.wikiwand.com/pl/Pomidor
https://www.wikiwand.com/pl/Ziemniak
https://www.wikiwand.com/pl/Psianka_pod%C5%82u%C5%BCna
https://www.wikiwand.com/pl/Cebula_zwyczajna
https://www.wikiwand.com/pl/Soczewica
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citenotepwn6
https://www.wikiwand.com/pl/Hodowla
http://www.arabcontact.pl/20.html
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn60
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn61
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn62
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn63
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn64
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn65
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn66
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn67
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn68
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn69
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn610
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn611
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn612
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn613
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn614
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn615
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn616
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn617
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn618
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn619
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn620
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788301149253
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Arabska Strefa Wolnego Handlu (GAFTA), Arabski Fundusz 

Monetarny, Islamski Bank Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy, Rada Arabskiej Jedności Gospodarczej (Council of Arab 

Economic Unity), Organizacja Arabskich Eksporterów Ropy Naftowej 

(AOPEC).  

Waluta Syrii:  

Lokalną walutą jest funt syryjski (SYP). 1SYP = 100 piastrów. Od 

początku 2007 r. obowiązuje kurs wolnorynkowy.  

W latach 1963–2000 Syria pod rządami partii przeszła gruntowną 

transformację społeczną. W całym kraju upowszechniono elektryczność i 

dostęp do wody bieżącej. Hafiz al-Asad ukończył budowę tamy  na 

Eufracie, co umożliwiło do 1992 zelektryfikowanie 95% syryjskiej wsi 

(przed oddaniem tamy do użytku zelektryfikowanych było 5%). W 1960 

2/3 ludności powyżej 10 roku życia nie umiało czytać i pisać. W 1990 

przynajmniej do szkoły podstawowej uczęszczało blisko 100% chłopców 

i większość dziewcząt, zaś 80% dzieci w wieku 10 lat było piśmiennych. 

Znacząco rozbudowano sieć szkół, chociaż nie zawsze ich poziom był 

wysoki. W kraju wzrósł wskaźnik średniej długości życia, spadł zaś – 

śmiertelności wśród niemowląt. Kolejne baasistowskie rządy dokończyły 

reformę rolną zapoczątkowaną jeszcze w czasie unii z Egiptem, likwidując 

zjawisko dzierżawienia ziemi przez chłopów od właścicieli ziemskich za 

zawyżoną opłatą. 42 

                                                 
42  - a b c d e McHugo J.: Syria. From the Great War to Civil War. Londyn: Saqi Books, 

2014, s. 185–187. ISBN 978-0-86356-753-7. 

https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefsyria185400
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefsyria185401
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefsyria185402
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefsyria185403
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefsyria185404
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9780863567537
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W Syrii pod rządami partii Baas większość przedsiębiorstw, po 

nacjonalizacjach z lat 1964–1965, należała do państwa. Hafiz al-Asad, 

chociaż mniej radykalny w socjalistycznych poglądach niż poprzednie 

rządy, nie zliberalizował gospodarki, zachowując państwową kontrolę nad 

nią. Jedynie w 1991 wprowadzone zostały pewne ułatwienia dla 

przedsiębiorców, mające zachęcić zagranicznych inwestorów. Poziom 

represyjności rządów w Syrii zmieniał się w zależności od tego, na ile 

władze kraju czuły się zagrożone (był szczególnie wysoki po 

stłumieniu powstania islamistów). Równocześnie niezmiennie szerokie 

możliwości działania miały agencje wywiadu, które prawo stanu 

wyjątkowego wyjmowało spod wszelkiej kontroli. Organy państwowe 

były również wysoce skorumpowane. 43 

Partia Baas i jej doktryna znacząco ukształtowały mentalność 

społeczeństwa syryjskiego i sposób postrzegania przez nie wielu 

problemów gospodarczych oraz politycznych (zwłaszcza z zakresu 

międzynarodowych relacji Syrii). 44 

W szkołach syryjskich obowiązkowe są zajęcia, podczas których 

przekazywane są podstawy ideologii partii i wpajany kult Hafiza al-Asada. 

W szczególności za sprawą partii szczególne miejsce w kulturze 

politycznej Syrii zajęła specyficzna wizja narodu arabskiego. Również 

język publicznych wystąpień syryjskich polityków oraz język mediów w 

                                                 
43  Ibidem.  
44  - a b Fyderek Ł.: Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii. Kraków: 

Księgarnia Akademicka, 2011, s. 96–98. ISBN 978-83-7638-111-4. 

https://www.wikiwand.com/pl/Powstanie_islamist%C3%B3w_w_Syrii
https://www.wikiwand.com/pl/Korupcja
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citereffyd96410
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citereffyd96411
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788376381114
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znacznej mierze kształtowany był przez aparat pojęciowy wprowadzony 

przez baasizm. Wpływ baasizmu spadał jednak w miarę upowszechniania 

się narzędzi szybkiego obiegu informacji. W styczniu 2011 rozpoczęły się 

protesty przeciw rządom, które przerodziły się w trwającą nadal (maj 

2019) wojnę domową. 

W 2011 roku PKB wyniósł 64,7mld USD–2807 USD  na 

mieszkańca.45  

Bezrobocie wyniosło 17,8 (2013 r.) Inflacja 59,1% (2013 r.) 

Wartość eksportu wynosi 2,675 mld USD (2013 r.), a importu 8,971 mld 

USD (2013 r.). 46  

Ludność żyjąca poniżej progu ubóstwa: 11,9% (2006 r.). Alfabetyzacja 

mieszkańców w 2005: 77%. Dochody budżetowe wynoszą 2,38 mld USD, 

a wydatki 7,58 mld USD (2013 r.). 47 

Relacje gospodarcze Syrii z UE: 

Syria ma uprzywilejowany dostęp do rynku UE (na podst. umowy o 

współpracy z 1977 r.) . Korzysta też z redukcji ceł i podniesionych limitów 

ilościowych na wybrane towary w ramach unijnego programu GSP 

(Generalego Systemu Preferencji Celnych UE).  

Umowy między Polską a Syrią:  

                                                 
45 - Ibidem, s. 131–132.   
46  - Ibidem.  
47 - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u pod red. Bartłomieja Kaczorowskiego: Wielki 

Encyklopedyczny Atlas Świata. T. 10. Azja Południowo-Zachodnia. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 32–39. ISBN 978-83-01-14925-3. 

https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn60
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn61
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn62
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn63
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn64
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn65
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn66
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn67
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn68
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn69
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn610
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn611
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn612
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn613
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn614
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn615
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn616
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn617
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn618
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn619
https://www.wikiwand.com/pl/Syria#citerefpwn620
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788301149253
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 Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 

podpisana w Damaszku w sierpniu 2001 r., weszła w życie w 

grudniu 2003 r.  

 Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, 

podpisana w Warszawie w kwietniu 1978 r., weszła w życie w 

kwietniu 1979 r.  

Obowiązek wizowy: 

Obywatele polscy udając się do Syrii powinni ubiegać się o wizy 

pobytowe i tranzytowe w Ambasadzie Syrii w Warszawie. Do wjazdu na 

terytorium Syrii uprawnia paszport ważny minimum na kolejne 6 

miesięcy.  

Siły zbrojne Syrii: 

Syria dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: siłami lądowymi, 

marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Wojska syryjskie liczą 178 

tys. żołnierzy zawodowych oraz 570 tys. rezerwistów. Według 

rankingu Global Firepower (2015) syryjskie siły zbrojne stanowią 36. siłę 

militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 

1,9 mld dolarów (USD). 48 

*** 

 

 

 

                                                 
48  - Syria (ang.). Global Firepower. [dostęp 2014-08-18]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Rodzaj_si%C5%82_zbrojnych
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Syria
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Rozdział siódmy 

Algierska Republika Ludowo-

Demokratyczna  
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 Al-Jumhūriyyah al-Jazā’iriyyah ad-Dīmuqrāţiyyah ash-Sha‘biyyah  

 

Flaga Algierii  

 

Algierska Republika Ludowo-

Demokratyczna  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 Al-Jumhūriyyah al-Jazā’iriyyah ad-

Dīmuqrāţiyyah ash-Sha‘biyyah  
 

Godło Algierii  

 

Liczba ludności (2014) 

 • całkowita  

 • gęstość zaludnienia 

33. na świecie 

41 537 000 

17 osób/km² 

 

Powierzchnia  

•całkowita  

•wody śródlądowe 

10. na świecie 

2 381 741 km²  

~0% 

Język urzędowy arabski, tamazight  

Stolica Algier  

Typ państwa unitarna semiprezydencka republ

ika ludowa 

 

Głowa państwa Pełniący obowiązki prezydenta Abd 

al-Kadir Bensalah 

 

Szef rządu premier Noureddine Bedoui  

PKB (2017)  • całkowite  

 • na osobę 

178,3 mld USD 

4292 USD 

 

Jednostka monetarna dinar algierski (DZD)  

Niepodległość od Francji 5 lipca 1962  

 

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Algierii
https://www.wikiwand.com/pl/God%C5%82o_Algierii
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_tamazight
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/Algier
https://www.wikiwand.com/pl/Pa%C5%84stwo_unitarne
https://www.wikiwand.com/pl/System_semiprezydencki
https://www.wikiwand.com/pl/Demokracja_ludowa
https://www.wikiwand.com/pl/Demokracja_ludowa
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydenci_Algierii
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_al-Kadir_Bensalah
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_al-Kadir_Bensalah
https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Algierii
https://www.wikiwand.com/pl/Noureddine_Bedoui
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Dinar_algierski
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Francja
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Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna  

ية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائر   

 Al-Jumhūriyyah al-Jazā’iriyyah ad-Dīmuqrāţiyyah ash-Sha‘biyyah  

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna (arab.  الجمهورية الجزائرية

الشعبيةالديمقراطية  , trl. Al-Jumhūriyyah al-Jazā’iriyyah ad-Dīmuqrāţiyyah 

ash-Sha‘biyyah, Powierzchnia całkowita: 2 381 740 km²(powierzchnia 

wód śródlądowych pomijalna).  10. co do wielkości państwo 

świata (największe w Afryce), położone nad Morzem Śródziemnym, 

członek Unii Afrykańskiej. Znaczną część obszaru Algierii zajmują 

wchodzące w skład Sahary pustynie oraz półpustynie. 49 

Język urzędowy: arabski, w powszechnym użyciu także język 

francuski.  

Informacje geograficzne Algierii: 

Algieria położona jest w północno-zachodniej części Afryki i 

centralnej części Maghrebu. Około 80% powierzchni Algierii zajmuje 

pustynia Sahara. Ludność liczy ok. 35,6 mln mieszkańców. Stolicą kraju 

jest położony nad Morzem Śródziemnym Algier. Podział administracyjny: 

Algieria jest podzielona na 48 wilajetów. 

Algieria leży w północnej Afryce nad Morzem Śródziemnym, 

między Marokiem, Libią i Tunezją. Stolica Algier liczy 1,6 mln 

mieszkańców (a zespół miejski 3,8 mln). 

                                                 
49  - https://www.wikiwand.com/pl/Algieria 

https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Transliteracja
https://www.wikiwand.com/pl/Kilometr#Kilometr_kwadratowy
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://www.wikiwand.com/pl/Unia_Afryka%C5%84ska
https://www.wikiwand.com/pl/Sahara
https://www.wikiwand.com/pl/Wilajet
https://www.wikiwand.com/pl/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://www.wikiwand.com/pl/Maroko
https://www.wikiwand.com/pl/Libia
https://www.wikiwand.com/pl/Tunezja
https://www.wikiwand.com/pl/Algier
https://www.wikiwand.com/pl/Algieria
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Granice lądowe: 6343 km, w tym z poszczególnymi 

państwami:  Maroko 1559 km,  Mali 1376 km,  Libia 982 km,  Tunezja 9

65 km,  Niger 956 km,  Mauretania 463 km,  Sahara Zachodnia 42 km. 

Linia brzegowa: 998 km 

Warunki klimatyczne Algierii: 

W Algierii występuje duża różnorodność klimatyczna. W miarę 

oddalania się od śródziemnomorskich wybrzeży na południe, klimat staje 

się coraz bardziej suchy i gorący. Na wybrzeżu w północnej części Algierii 

spotyka się klimat śródziemnomorski z łagodnymi zimami i długim, 

gorącym latem. Wewnątrz kraju występuje klimat kontynentalny, a na 

południu pustynny z dużymi dobowymi wahaniami temperatury, suszą i 

niekiedy gwałtownymi ulewami. W strefie przybrzeżnej temperatury w 

zimie wynoszą od 5 do 15º C, natomiast latem od 25º C wzwyż, z kolei na 

południu mogą sięgać do 50º C. Na terenach górskich występują opady 

śniegu.  

Infrastruktura transportowa Algierii: 

Transport samochodowy i kolejowy; żegluga kabotażowa. Handel z 

Francją, Włochami, Niemcami, Hiszpanią, Stanami Zjednoczonymi. 

 Lotniska: 35, w tym 13 spełniających standardy międzynarodowe.  

 Główne porty morskie: 13 (Algier, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni-

Saf, Dellys, Djendjen,  

 Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Ténès).  

 Sieć drogowa: łączna długość 112 000 km, w tym 2200 km 

autostrad/dróg ekspresowych.  

https://www.wikiwand.com/pl/Maroko
https://www.wikiwand.com/pl/Mali
https://www.wikiwand.com/pl/Libia
https://www.wikiwand.com/pl/Tunezja
https://www.wikiwand.com/pl/Niger
https://www.wikiwand.com/pl/Mauretania
https://www.wikiwand.com/pl/Sahara_Zachodnia
https://www.wikiwand.com/pl/Transport_samochodowy
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%BBegluga
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 Transport kolejowy: długość linii kolejowych 4500 km.  

Ludność Algierii: 

 Ludność Algierii w większości ma mieszane arabsko-

berberyjskie pochodzenie, przy czym w przeważającej większości uważa 

się za Arabów. Wyraźnie osobnym narodem są 

berberyjscy Kabylowie posiadający własny język i odrębne zwyczaje, 

którzy zamieszkują głównie północno-wschodni region kraju 

zwany Kabylią, gdzie są w większości. Liczebność Kabylów w Algierii 

ocenia się pomiędzy 3 000 000 a 6 000 000 osób. Występują wśród nich 

tendencje do żądania autonomii, w szczególności językowej, które 

dotychczas zwalczane były przez władze algierskie. 

Na obszarach pustyń i oaz w środkowej i południowej części kraju 

występują także inne grupy posługujące się językami berberyjskimi, w 

tym Tuaregowie. 

Największe miasta Algierii według liczby ludności (dane szacunkowe 

z 2009): 50 

 Algier – 2 203 698 

 Oran – 679 877 

 Konstantyna – 462 779 

 Batina – 297 835 

 Dżilfa – 261 026 

Przyrost naturalny Algierii: 1,19% (2009) 

                                                 
50  - Bank Światowy. 

https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Berberowie
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Kabylowie
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_kabylski
https://www.wikiwand.com/pl/Kabylia
https://www.wikiwand.com/pl/Autonomia
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyki_berberyjskie
https://www.wikiwand.com/pl/Tuaregowie
https://www.wikiwand.com/pl/Algier
https://www.wikiwand.com/pl/Oran
https://www.wikiwand.com/pl/Konstantyna_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Batina
https://www.wikiwand.com/pl/D%C5%BCilfa
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf


 
 

111 

 

Średnia długość życia: 74 lata 

Analfabetyzm: 30% 

W 2016 Algieria liczyła 40 376 000 mieszkańców, w skład, których 

wchodzili. 51 

Gospodarka Algierii : 

Główne bogactwa naturalne: gaz ziemny i ropa naftowa, złoto, 

diamenty, uran, ruda żelaza, fosforyty, cynk, ołów, miedź.  

Algieria należy do eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego 

wydobywanych na Saharze i transportowanych rurociągami do 

portów Arziw, Dżidżili i Bidżaja. Ponadto prowadzi się 

wydobycie fosforytów, cynku, ołowiu, miedzi, węgla kamiennego, soli 

kamiennej, gipsu, rtęci (4. miejsce na świecie), uranu i rud żelaza. 

Elektrownie algierskie są opalane ropą i gazem ziemnym. 

Ogromne znaczenie ma sektor węglowodorów. Algierskie Państwowe 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań, Produkcji, Transportu, Przerobu i Handlu 

Węglowodorami „Sonatrach” klasyfikowane jest, jako 12. światowa firma 

w branży oraz pierwsza tego typu kompania w Afryce. Dzienne wydobycie 

ropy utrzymuje się na poziomie 1,2 mln baryłek, przy zdolnościach 

wydobywczych rzędu 1,4 mln i potwierdzonych rezerwach 12,3 mld 

baryłek (16 pozycja na świecie).  

Algieria plasuje się na 10. pozycji wśród krajów posiadających 

największe zasoby gazu ziemnego na świecie. Algierskie złoża oceniane 

                                                 
51  - Robert Stefanicki, Algieria, Libia, Jordania, Maroko, Sudan. Czy to druga arabska 

wiosna?, wyborcza.pl, 15 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-16] (pol.). 

https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
https://www.wikiwand.com/pl/Gaz_ziemny
https://www.wikiwand.com/pl/Arziw
https://www.wikiwand.com/pl/D%C5%BCid%C5%BCili
https://www.wikiwand.com/pl/Bid%C5%BCaja
https://www.wikiwand.com/pl/Fosforyty
https://www.wikiwand.com/pl/Halit
https://www.wikiwand.com/pl/Halit
https://www.wikiwand.com/pl/Gips
https://www.wikiwand.com/pl/Uran_(pierwiastek)
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%BBelazo#Wyst%C4%99powanie_w_skorupie_ziemskiej
http://wyborcza.pl/7,75399,24662471,algieria-libia-jordania-maroko-sudan-czy-to-druga-arabska.html
http://wyborcza.pl/7,75399,24662471,algieria-libia-jordania-maroko-sudan-czy-to-druga-arabska.html
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są na 4.455 mld m3, co stanowi 2,45% światowych zasobów. W 2010 r. 

Algieria wyeksportowała, według MFW, łącznie 53,8 mld m3 gazu, z 

czego Europa odebrała 97%. Algierski gaz dostarczany jest tradycyjnie 

poprzez dwa gazociągi: przebiegający przez Tunezję do włoskiej Sycylii 

oraz via Maroko do Hiszpanii. Algieria jest drugim po Rosji dostawcą gazu 

ziemnego do Europy. Zapewnia prawie 1/3 europejskiego 

zapotrzebowania.  

Algieria traktuje rozwój energetyki odnawialnej priorytetowo i 

zamierza w tym zakresie współpracować z zagranicznymi partnerami oraz 

przyszłymi europejskimi importerami elektryczności.  

PKB 7333 USD na osobę (2011) 

Bezrobocie: 10% (2011) 

23% ludności poniżej poziomu ubóstwa. 

Algieria jest aktywnym członkiem większości najważniejszych 

międzynarodowych organizacji gospodarczych zarówno o zasięgu 

ogólnoświatowym, jak i regionalnym oraz różnych porozumień 

branżowych. Należy do: OPEC, Forum Państw Eksporterów Gazu, MFW, 

Banku Światowego, wyspecjalizowanych komisji i komitetów 

ekonomicznych ONZ (np. UNECA), Afrykańskiego Banku Rozwoju, 

Islamskiego Banku Rozwoju, większości międzynarodowych organizacji 

branżowych oraz porozumień związanych z bezpośrednimi inwestycjami 

zagranicznymi.  

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o 

charakterze ekonomicznym.  

https://www.wikiwand.com/pl/Produkt_krajowy_brutto
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
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Rolnictwo Algierii: 

Algierskie rolnictwo zatrudniając 20% aktywnej zawodowo populacji 

oraz wytwarzając 10% PKB nie zapewnia samowystarczalności 

żywnościowej kraju. Algieria plasuje się na pierwszym miejscu wśród 

afrykańskich importerów żywności.  

W Algierii uprawia się zboża, oliwki, winorośl, pomarańcze, 

mandarynki i pomidory oraz zajmuje się hodowlą owiec, kóz, wielbłądów, 

bydła i rybołówstwem.  

Aby zmniejszyć kosztowny import żywności oraz reindustrializować 

kraj, rząd założył, że przetwórstwo rolno-spożywcze stanie się w latach 

2010-2014 motorem rozwoju i wzrostu zatrudnienia.  

Przemysł Algierii: 

Liczba małych i średnich przedsiębiorstw oscyluje wokół 550 tys. 

Dominują one w sektorach: budownictwa (35% całości), handlu i 

dystrybucji (17%) oraz transportu i komunikacji (9%). Wytwarzają 85% 

PKB poza sektorem energii i są obecnie priorytetowo traktowane przez 

algierskie władze.  

Dominuje przemysł rafineryjny, środków transportu, metalowy, 

elektroniczny, cementowy i chemiczny oraz rzemiosło.  

Waluta Algierii: 

Jednostką walutową jest dinar algierski (DA). Oficjalny kurs wymiany 

DA na Euro i USD wyniósł w styczniu 2010 r.: 1 Euro = 102,161 DA, 1 

USD = 72,05 DA. Dinar jest wymienialny w operacjach handlu 

zagranicznego na zasadach oficjalnych uregulowań. Dozwolona jest 
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wymiana dewiz zagranicznych na DA po kursie oficjalnym w 

upoważnionych bankach.  W Algierii działa 26 banków i instytucji 

finansowych, w tym 17 prywatnych, głównie francuskich.  

Ustrój polityczny Algierii: 

Algieria zgodnie z konstytucją z 19 listopada 1976 (wielokrotnie 

nowelizowaną) jest republiką, w której głową państwa jest prezydent 

wybierany w wyborach powszechnych. Prezydent mianuje premiera, który 

stoi na czele rządu. Dwuizbowy parlament składa się z izby niższej – 

Narodowego Zgromadzenia Ludowego – oraz izby wyższej: Rady 

Narodu.52 

W 1963 przyjęto pierwszą konstytucję algierską. Premierem i 

pierwszym prezydentem republiki został Ahmad Ben Bella. W 

październiku 1963 suwerenność Algierii zakwestionowało Maroko, w 

trakcie tak zwanej wojny piaskowej, w której siły algierskie pokonały 

wojska marokańskie. 53 W 1964 w Algierskiej Karcie Narodowej 

nakreślono socjalistyczny program rozwoju państwa, w którym 

monopartyjne rządy objął Front Wyzwolenia Narodowego. W 1965 miał 

miejsce zamach stanu z Huari Bumedienem na czele. Bumedien w trakcie 

rządów przeprowadził reformę rolną i nacjonalizację części sektorów 

przemysłu. 54 

                                                 
52  - http://www.arabcontact.pl/1.html 
53  - a b c Algierska wojna narodowowyzwoleńcza 1954–62. encyklopedia.pwn.pl. 
54  - World Economic Outlook Database, April 2018, imf.org [dostęp 2018-04-17] (ang.). 

https://www.wikiwand.com/pl/Parlament
https://www.wikiwand.com/pl/Ahmad_Ben_Bella
https://www.wikiwand.com/pl/Maroko
https://www.wikiwand.com/pl/Konflikt_maroka%C5%84sko-algierski_(1963)
https://www.wikiwand.com/pl/Socjalizm
https://www.wikiwand.com/pl/Zamach_stanu
https://www.wikiwand.com/pl/Huari_Bumedien
https://www.wikiwand.com/pl/Reforma_rolna
https://www.wikiwand.com/pl/Nacjonalizacja
http://www.arabcontact.pl/1.html
https://www.wikiwand.com/pl/Algieria#citerefPWNI50
https://www.wikiwand.com/pl/Algieria#citerefPWNI51
https://www.wikiwand.com/pl/Algieria#citerefPWNI52
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/algierska-wojna-narodowowyzwolencza-1954-62;3867795.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=5&sy=2016&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,LP&grp=0&a=


 
 

115 

 

W 1979, po śmierci Bumediena, urząd prezydenta objął Szadli 

Bendżedid. Uchwalona w 1989 nowa, demokratyczna konstytucja, 

spowodowała chaos polityczny. Duże poparcie społeczne uzyskał 

islamistyczny Islamski Front Ocalenia, który w 1990 wygrał wybory 

komunalne i regionalne. Po wygranej pierwszej turze wyborów 

parlamentarnych w 1991 doszło do reakcji wojska i zwolenników państwa 

laickiego: Islamski Front Ocalenia został zdelegalizowany, a wybory 

unieważnione. W latach 90. XX wieku w kraju trwała wojna domowa. W 

styczniu 2000 rozwiązała się Islamska Armia Ocalenia, zbrojne 

skrzydło Islamskiego Frontu Ocalenia (FIS), a wielu jej bojowników 

poddało się w zamian za amnestię. 55 

W XXI wieku Algieria znalazła się w czołówce najlepiej rozwiniętych 

państw kontynentu. 56 

Na przełomie 2010 i 2011 w kraju wybuchły ogólnokrajowe protesty. 

W kwietniu 2019 do dymisji podał się wieloletni prezydent Abd al-Aziz 

Buteflika, na co miały wpływ trwające masowe protesty spowodowane 

przez rosnące koszty życia i bezrobocie. 57 

Siły zbrojne Algierii: 

Algieria dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: siłami lądowymi, 

marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Uzbrojenie sił lądowych 

Algierii składało się w 2014 z: 1050 czołgów, 1748 opancerzonych 

                                                 
55  - Ibidem.  
56  - Karol Kasza: Spirala przemocy – wojna o niepodległość Algierii. polskieradio.pl. 
57  - Ottaway, David (1970), Algeria: The Politics of a Socialist Revolution, s. 166, 

Berkeley, California: University of California Press, ISBN 978-0-520-01655-2. 

https://www.wikiwand.com/pl/Szadli_Bend%C5%BCedid
https://www.wikiwand.com/pl/Szadli_Bend%C5%BCedid
https://www.wikiwand.com/pl/Islamski_Front_Ocalenia
https://www.wikiwand.com/pl/Wojna_domowa_w_Algierii
https://www.wikiwand.com/pl/Islamska_Armia_Ocalenia
https://www.wikiwand.com/pl/Islamski_Front_Ocalenia
https://www.wikiwand.com/pl/Protesty_w_Algierii_(2010%E2%80%932012)
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_al-Aziz_Buteflika
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_al-Aziz_Buteflika
https://www.wikiwand.com/pl/Protesty_w_Algierii_(2019)
https://www.wikiwand.com/pl/Rodzaj_si%C5%82_zbrojnych
https://www.wikiwand.com/pl/Algierskie_Si%C5%82y_Powietrzne
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1271665,Spirala-przemocy-wojna-o-niepodleglosc-Algierii
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9780520016552
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pojazdów bojowych, 180 dział samobieżnych, 148 wieloprowadnicowych 

wyrzutni rakietowych oraz 300 zestawów artylerii holowanej. Marynarka 

wojenna Algierii dysponowała w 2014: 12 korwetami, 6 okrętami 

podwodnymi oraz trzema fregatami.  

Wojska algierskie w 2014 liczyły 512 tysięcy żołnierzy służby czynnej 

oraz 400 tysięcy rezerwistów. Według rankingu Global Firepower (2014) 

algierskie siły zbrojne stanowią 31. siłę militarną na świecie, z rocznym 

budżetem na cele obronne w wysokości 10,6 mld dolarów. 

Relacje gospodarcze Algierii z UE:  

W strukturze geograficznej handlu zagranicznego Algierii, zarówno w 

eksporcie jak i imporcie, od lat największy udział przypada na Unię 

Europejską. Algierski eksport do UE, poza sektorem węglowodorów, 

pozostaje marginalny. Wzajemna wymiana handlowa regulowana jest 

obowiązującą od dnia 01 września 2005 r. Umową Stowarzyszeniową UE 

–Algieria, która wprowadza stopniową redukcję granicznych opłat 

celnych we wzajemnym handlu, aż do ich całkowitego zniesienia w 2017 

r., kiedy ma zacząć obowiązywać euro-śródziemnomorska strefa wolnego 

handlu. Wdrażanie jej postanowień nadzorują unijno –algierski Komitet 

Stowarzyszeniowy i Rada Stowarzyszenia.  

Algierczycy nie są zadowoleni z relatywnie niskiego napływu z UE 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Europejski udział nie 

przekroczył jednej trzeciej całości BIZ i nie wpłynął na dywersyfikację 

algierskiej gospodarki, ciągle zależnej od eksportu węglowodorów.  

*** 

https://www.wikiwand.com/pl/Dzia%C5%82o_samobie%C5%BCne
https://www.wikiwand.com/pl/Wieloprowadnicowa_wyrzutnia_rakietowa
https://www.wikiwand.com/pl/Wieloprowadnicowa_wyrzutnia_rakietowa
https://www.wikiwand.com/pl/Artyleria
https://www.wikiwand.com/pl/Korweta
https://www.wikiwand.com/pl/Okr%C4%99t_podwodny
https://www.wikiwand.com/pl/Okr%C4%99t_podwodny
https://www.wikiwand.com/pl/Fregata_(okr%C4%99t_eskortowy)
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Rozdział Osmy 

Królestwo Arabii Saudyjskiej  

  الّسعوديّةالمملكة العربيّة  

Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su’udijja 

 

Flaga Arabii Saudyjskiej  

 

Królestwo Arabii Saudyjskiej  

(arab. المملكة العربيّة الّسعوديّة  

Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su’udijja) 

 

Godło Arabii Saudyjskiej  

 

Liczba ludności (2016) 

•całkowita  

•gęstość zaludnienia 

• narody i grupy etniczne 

47. na świecie 

31 787 580 

13,3 osób/km² 

90% Arabowie 

10% Afro-Arabowie 
 

Powierzchnia  

•całkowita  

 

13. na świecie 

2 149 690 km² 

Ustrój polityczny unitarna islamska monarchia absolutna  

Język urzędowy arabski  

Stolica Rijad  

Typ państwa Królestwo  

Głowa państwa Król Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud  

Zastępca głowy państwa Książę Muhammad ibn Salman  

Szef rządu król Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud  

PKB (2017)  • całkowite  

 • na osobę 

689,0 mld USD 

21 100,3 USD 

 

Jednostka monetarna rial saudyjski (SAR)  

Niepodległość, Zjednoczenie 23 września 1932  

 

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Arabii_Saudyjskiej
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/God%C5%82o_Arabii_Saudyjskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Nar%C3%B3d
https://www.wikiwand.com/pl/Grupa_etniczna
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/Ustr%C3%B3j_polityczny
https://www.wikiwand.com/pl/Pa%C5%84stwo_unitarne
https://www.wikiwand.com/pl/Islamizm
https://www.wikiwand.com/pl/Monarchia_absolutna
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/Rijad
https://www.wikiwand.com/pl/Kr%C3%B3lestwo_(ustr%C3%B3j)
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/W%C5%82adcy_Arabii_Saudyjskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Salman_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99
https://www.wikiwand.com/pl/Muhammad_ibn_Salman_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/W%C5%82adcy_Arabii_Saudyjskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Salman_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Rial_saudyjski
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczenie_(polityka)
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Królestwo Arabii Saudyjskiej  

  المملكة العربيّة الّسعوديّة 

Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su’udijja 

Królestwo Arabii Saudyjskiej państwo położone w zachodniej Azji, 

na Półwyspie Arabskim. Graniczy z Irakiem, Jordanią,   

Kuwejtem, Omanem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami 

Arabskimi i Jemenem. Stolica znajduje się w Rijadzie. Arabia Saudyjska 

jest jednym z państw założycielskich Ligi Państw Arabskich. Arabia 

Saudyjska zajmuje 2 149 690 km2, co daje jej 14 miejsce na świecie pod 

względem powierzchni.  

Ludność Arabii Saudyjskiej: 

Pierwotną i dominującą ludność stanowią Arabowie. 58   

Ludność Arabii Saudyjskiej liczy ok. 26-28 mln osób, w tym ok. 6-8 

mln cudzoziemców (wg szacunków 2010). Ponad 75 % ludności Arabii 

Saudyjskiej przypada na ośrodki miejskie: stolicę – Rijad 4,5 mln 

mieszkańców, a główne miasto portowe – Dżedda 2,5 mln. mieszkańców. 

Natomiast zaludnienie innych głównych miast, takich jak Mekka, Medyna, 

Dammam, Jubail, Yanbu, Al-Ahsa, Buraidah, Tabuk, Taif, Hail i Abha 

mieści się w przedziale od 500 tys. do 1 mln.  

 

                                                 
58  - Freedom in the World 2015 (ang.). Freedom House. [dostęp 2015-12-16]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Azja
https://www.wikiwand.com/pl/P%C3%B3%C5%82wysep_Arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Kuwejt
https://www.wikiwand.com/pl/Oman
https://www.wikiwand.com/pl/Katar
https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Jemen
https://www.wikiwand.com/pl/Rijad
https://www.wikiwand.com/pl/Liga_Pa%C5%84stw_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.Vm3MsV7djIU
https://www.wikiwand.com/pl/Freedom_House
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Religią państwową jest islam (93%). 59 Wyznawanie innej religii poza 

islamem jest zazwyczaj karane. Najwięcej ludności zamieszkuje 

wybrzeża Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego (81% ogółu ludności). 

Gęstość zaludnienia wynosi 14 mieszkańców na 1 km². Przyrost naturalny 

wynosi 2,69%. Społeczeństwo jest bardzo młode, 38,2% ludności ma 

mniej niż 15 lat. Oprócz rdzennych mieszkańców półwyspu Arabskiego 

kraj zamieszkuje ponad 10 milionów cudzoziemców. Są to liczni 

przybysze z Pakistanu, Etiopii czy Filipin. Liczba Filipińczyków sięga 

około miliona. 

 

                                                 
59  - a b Informacje praktyczne o Arabii Saudyjskiej. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 

w Rijadzie. [dostęp 2016-08-13]. 

Statystyki demograficzne (2017) 

Liczba ludności 28 571 770 

Przyrost naturalny 1,45% 

Współczynnik urodzeń 18,3 urodzeń/1000 mieszkańców 

Współczynnik zgonów 3,4 zgonów/1000 mieszkańców 

Współczynnik migracji -0,5 migrantów/1000 mieszkańców 

Oczekiwana długość życia 

W całej populacji 75,5 lat 

Mężczyzn 73,4 lat 

Kobiet 77,7 lat 

Rozrodczość 2,09 urodzeń/kobietę 

Urbanizacja 83,5% 

https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Perska
https://www.wikiwand.com/pl/Morze_Czerwone
https://www.wikiwand.com/pl/Pakistan
https://www.wikiwand.com/pl/Etiopia
https://www.wikiwand.com/pl/Filipiny
https://www.wikiwand.com/pl/Filipi%C5%84czycy
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefmsz150
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefmsz151
http://www.rijad.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/arabia_saudyjska_2/informacje_praktyczne_o_arabii_saudyjskiej/
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Podział administracyjny Arabii Saudyjskiej: 

Arabia Saudyjska jest podzielona na 13 prowincji (mintaqah). 

 

 Nazwa 

arabs

ka 

Nazwa 

polska[a] 

Al-Baha الباحة 1  

الحدود  2

 الشمالية

Al-Hudud 

asz-

Szamalija 

Al-Dżauf الجوف 3  

Medyna المدينه 4  

Al-Kasim القصيم 5  

 Rijad الرياض 6

 Prowincja الشرقية 7

Wschodni

a 

 Asir عسير 8

 Ha’il حائل 9

 Dżazan جيزان 10

مكة  11

 المكرمة

Mekka  

Nadżran نجران 12  

 Tabuk تبوك 13

 

https://www.wikiwand.com/pl/Prowincja_(Arabia_Saudyjska)
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citenoteuwaga11
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Baha_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/P%C3%B3%C5%82nocna_Prowincja_Graniczna
https://www.wikiwand.com/pl/P%C3%B3%C5%82nocna_Prowincja_Graniczna
https://www.wikiwand.com/pl/P%C3%B3%C5%82nocna_Prowincja_Graniczna
https://www.wikiwand.com/pl/Al-D%C5%BCauf_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/Medyna_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Kasim
https://www.wikiwand.com/pl/Rijad_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/Prowincja_Wschodnia_(Arabia_Saudyjska)
https://www.wikiwand.com/pl/Prowincja_Wschodnia_(Arabia_Saudyjska)
https://www.wikiwand.com/pl/Prowincja_Wschodnia_(Arabia_Saudyjska)
https://www.wikiwand.com/pl/Asir
https://www.wikiwand.com/pl/Ha%E2%80%99il_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/D%C5%BCazan
https://www.wikiwand.com/pl/Mekka_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/Nad%C5%BCran_(prowincja)
https://www.wikiwand.com/pl/Tabuk_(prowincja)
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Ważniejszymi miastami w Arabii Saudyjskiej są:  

 Rijad (5 188 286 mieszkańców),  

 Dżudda (3 430 697 mieszkańców),  

 Mekka (1 534 731 mieszkańców),  

 Medyna (1 110 093 mieszkańców). 60 

Informacje geograficzne Arabii Saudyjskiej: 

Arabia Saudyjska obejmując prawie 80% powierzchni Półwyspu 

Arabskiego znajduje się w południowo-zachodniej części kontynentu 

azjatyckiego i leży na skrzyżowaniu trzech kontynentów: Afryki, Azji i 

Europy. Rozciąga się od Morza Czerwonego na zachodzie do Zatoki 

Arabskiej (Perskiej) na wschodzie. Od północy graniczy z Jordanią, 

Irakiem i Kuwejtem, od południa z Jemenem i Omanem, od wschodu ze 

Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Katarem i Bahrajnem. 61 

Wschodnia część kraju to płaskowyż zaczynający się na północy 

pustynią Wielki Nafud i ciągnący się w wzdłuż Zatoki Arabskiej (główny 

region wydobycia ropy naftowej i gazu), aż do największej na świecie 

pustyni piaszczystej RubAlChali (Pusty Czworobok) na południu. Na 

zachodzie tego płaskowyżu znajduje się region Nadżd, gdzie położona jest 

stolica - Rijad.  

                                                 
60  - a b c d Report for Selected Countries and Subjects – Saudi Arabia (ang.). International 

Monetary Fund. [dostęp 2018-06-12]. 
61  - http://www.arabcontact.pl/2.html. 

https://www.wikiwand.com/pl/Rijad
https://www.wikiwand.com/pl/D%C5%BCudda
https://www.wikiwand.com/pl/Mekka
https://www.wikiwand.com/pl/Medyna_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefIMF20
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefIMF21
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefIMF22
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefIMF23
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=43&pr1.y=11&c=456&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a==
http://www.arabcontact.pl/2.html
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W zachodniej części kraju, równolegle do Morza Czerwonego, biegnie 

łańcuch górski, którego najwyższe szczyty sięgają ponad 3 tys. m n.p.m.. 

W regionie Hidżaz, usytuowanym nad Morzem Czerwonym, znajdują się 

m.in. święte miasta islamu Mekka i Medyna oraz miasto portowe Dżedda.  

Roślinność występuje tylko w oazach. W Arabii Saudyjskiej panuje 

gorący i suchy klimat pustynny – zwrotnikowo-kontynentalny. Na 

zachodzie znajdują się góry Dżabal al-Hidżaz, w których znajduje się 

najwyższy szczyt Arabii Saudyjskiej – Dżabal Sauda mierzący 3132 m. 62 

Część centralna jest wzniesiona do 1000-1400 m i łagodnie opada ku 

Zatoce Perskiej. Na całym obszarze kraju przeważają pustynie kamieniste 

i pustynie piaszczyste poprzecinane wyschniętymi korytami rzek. 

Największymi pustyniami są: Wielki Nefud, Mały Nefud, Ar-Rub al-Chali 

(największa pustynia piaszczysta na Ziemi). Wybrzeże Morza 

Czerwonego jest skaliste ze stromymi urwiskami ograniczającymi pas 

nadbrzeżnej równiny Tihama. Wzdłuż wybrzeża znajduje się rafa 

koralowa. Wybrzeże Zatoki Perskiej jest płaskie, zabagnione i piaszczyste. 

Przy wybrzeżu znajdują się liczne przybrzeżne wysepki i rafy koralowe. 

Temperatura w styczniu wynosi od 10 °C (północ) do 18 °C (południe), a 

w lipcu od 30-35 °C do 50 °C. Na północy pojawiają się przygruntowe 

przymrozki, a nawet mrozy. Opady są sporadyczne, głównie w półroczu 

zimowym. Średnia roczna suma opadów nie przekracza 100 mm. Często 

                                                 
62  - a b Arabia Saudyjska. Encyklopedia PWN. [dostęp 2016-08-13]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Wielki_Nefud
https://www.wikiwand.com/pl/Ma%C5%82y_Nefud
https://www.wikiwand.com/pl/Ar-Rab_al-Chali
https://www.wikiwand.com/pl/Rafa_koralowa
https://www.wikiwand.com/pl/Rafa_koralowa
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn30
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn31
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabia-Saudyjska;4168995.html
https://www.wikiwand.com/pl/Encyklopedia_PWN_(internetowa)
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pojawiają się burze piaskowe. W górach Asir od wysokości 1000 metrów 

zaznaczają się cechy monsunowe. 63 

W Arabii Saudyjskiej nie ma stałych wód powierzchniowych – w kraju 

występują liczne pozostałości starych koryt rzecznych (tzw. wadi). Na 

zachodzie znajdują się nieliczne rzeki okresowe.  

Infrastruktura transportowa Arabii Saudyjskiej:  

 Lotniska międzynarodowe: Rijadzie, Dżedda, Dammam i 

Medyna.  

 Główne porty morskie: Dżedda (M. Czerwone) i Dammam (Zatoka 

Arabska).  

 Linia kolejowa: z Rijadu do Dammamu, szybka kolej Mekka-

Medyna.  

 Drogowe przejścia graniczne z Jemenem, Jordanią i Irakiem.  

 Dobrze rozwinięta sieć dróg samochodowych i autostrad.  

 Obowiązek wizowy.  

Historia Arabii Saudyjskiej: 

W VII w. na Półwyspie Arabskim pojawiła się nowa religia 

monoteistyczna – islam. Ok. 610 roku prorok Mahomet doznał pierwszego 

objawienia Koranu. Nowa religia nie zdobyła dużego poparcia wśród 

mieszkańców Mekki. W 622 roku Mahomet wraz ze swoimi 

zwolennikami udali się z Mekki do Jasribu (hidżra). Miasto zmieniło 

nazwę na Madinat an-Nabi. W Medynie Mahomet przystąpił do 

                                                 
63  - Ibidem.  

https://www.wikiwand.com/pl/Burza_piaskowa
https://www.wikiwand.com/pl/Asir
https://www.wikiwand.com/pl/Wody_powierzchniowe
https://www.wikiwand.com/pl/Koryto_rzeki
https://www.wikiwand.com/pl/Wadi
https://www.wikiwand.com/pl/Rzeka_okresowa
https://www.wikiwand.com/pl/Islam
https://www.wikiwand.com/pl/Mahomet
https://www.wikiwand.com/pl/Koran
https://www.wikiwand.com/pl/Hid%C5%BCra
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organizowania teokratycznego państwa, którego stał się przywódcą. W 

630 roku pokonał Kurajszytów w Mekce. Mahomet zmarł w 632 roku – w 

chwili jego śmierci Półwysep Arabski był zjednoczony pod sztandarem 

nowej religii. Po śmierci Mahometa, jego uczniowie poszerzyli granice 

muzułmańskiego państwa poza Arabię, podbijając ogromne 

obszary (od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie do Pakistanu na 

wschodzie) w ciągu kilku dekad. W latach 661-750 władzę sprawowała 

dynastia Umajjadów, a w latach 750-1258 dynastia Abbasydów. 

W X w. plemiona Półwyspu Arabskiego zaczęły uwalniać się od 

centralnej władzy Abbasydów. W ciągu następnych wieków wyłoniły się 

różne księstwa (emiraty), m.in. Al-Hidżaz (ze świętymi miastami islamu 

Mekką i Medyną), Asir, Al-Hasa, Dżabak Szammar. Większość emiratów 

było kontrolowanych przez sułtanów tureckich (do XIV w.). 64 

Panujący w latach 1726-1765 Nadżdu-Muhammad ibn Saud 

zjednoczył plemiona arabskie. Nadżdu-Muhammad ibn Saud był 

uczniem Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba – teologa, 

twórcy wahhabizmu. Nadżdu-Muhammad ibn Saud założył panującą do 

dziś dynastię saudyjską. Ok. 1887 roku państwo Saudyjskie przestało 

istnieć. 

W 1902 roku Abd al-Aziz ibn Su’ud odzyskał dawną stolicą Saudów. 

W 1913 roku Abd al-Aziz ibn Su’ud zdobył Al-Hasę. W czasie I wojny 

światowej Arabia Saudyjska zachowała neutralność (pomimo nacisków 

Turcji i Wielkiej Brytanii). W 1921 roku Arabia Saudyjska pokonała 

                                                 
64  - Saudi Arabia (ang.). City Population. [dostęp 2016-08-13]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Podboje_arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/Podboje_arabskie
https://www.wikiwand.com/pl/P%C3%B3%C5%82wysep_Iberyjski
https://www.wikiwand.com/pl/Pakistan
https://www.wikiwand.com/pl/Hid%C5%BCaz
https://www.wikiwand.com/pl/Asir
https://www.wikiwand.com/pl/Muhammad_Ibn_Abd_al-Wahhab
https://www.wikiwand.com/pl/Wahhabizm
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_al-Aziz_ibn_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://www.wikiwand.com/pl/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://www.citypopulation.de/SaudiArabia.html
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Raszydytów – monarcha przyjął tytuł sułtana Nadżdu i Krajów Zależnych. 

W 1922 roku Arabia Saudyjska zawarła umowę o granicach z Irakiem i 

Kuwejtem (wówczas mandatami brytyjskimi). W latach 1924-1925 Abd 

al-Aziz ibn Su’ud prowadził wojnę z Haszymidami (popieranymi przez 

Wielką Brytanię), przyłączył Al-Hidżaz i w 1927 roku został wybrany na 

króla Al-Hidżazu, Nadżdu i Krajów Zależnych, uzyskując uznanie 

międzynarodowe. 65 

W latach 1929-1930 Abd al-Aziz ibn Su’ud stłumił bunty plemienne i 

rozwiązał bractwa wahhabitów. W tym samym czasie monarcha 

powiększył terytorium Arabii Saudyjskiej o jemeński Asir. W 1932 roku 

kraj zmienił nazwę na Królestwo Arabii Saudyjskiej. 

Po zmianie nazwy państwa król rozpoczął budowę państwa 

religijnego, oparto o prawo islamskie (szariat). Abd al-Aziz ibn Su’ud 

utworzył regularną armię oraz aparat administracji państwowej. W 1933 

roku koncerny amerykańskie uzyskały koncesję na poszukiwania i 

eksploatację złóż ropy naftowej. W 1947 roku powstał koncern Aramco 

odpowiedzialny za wydobycie ropy na terenie całego państwa. Arabia 

Saudyjska nie brała udziału w II wojnie światowej, ale zerwała stosunki 

dyplomatyczne z III Rzeszą (1941) i Włochami (1942). 66 

 W 1945 roku Arabia Saudyjska została członkiem ONZ. 

 W 1953 roku zmarł Abd al-Aziz ibn Su’ud – następcą tronu 

został Su’ud ibn Abd al-Aziz Al Su’ud.  

                                                 
65  - Ibidem. 
66  - Ibidem. 
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https://www.wikiwand.com/pl/W%C5%82ochy
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 W 1956 roku Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z 

Wielką Brytanią, Francją i Izraelem po ataku tych państw na Egipt 

(kryzys sueski).  

 W latach 1956–1957 Arabia Saudyjska wstrzymała sprzedaż ropy 

naftowej do Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. W 1962 roku 

doszło do zbrojnej interwencji Arabii Saudyjskiej w Jemenie po 

stronie monarchistów i pojawiły się napięcia w stosunkach z 

Egiptem (popierającym republikanów). Pięć lat później podpisano 

porozumienie, które zakończyło wojnę w Jemenie. 

 Su’ud ibn Abd al-Aziz Al Su’ud abdykował w 1964 roku – 

następcą tronu został Fajsal ibn Abd al-Aziz Al Su’ud.  

 W 1967 roku Arabia Saudyjska udzieliła pomocy finansowej 

Egiptowi i Jordanii jako ofiarom III wojny izraelsko-arabskiej. Za 

panowania Fajsala doszło do umocnienia Arabii Saudyjskiej na 

arenie międzynarodowej.  

 W 1974 roku kraj zawarł porozumienie z emiratem Abu Zabi 

kończące spór graniczny.  

 W 1979 roku Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z 

Egiptem w wyniku zawarcia układu pokojowego egipsko-

izraelskiego. 

 W 1975 roku został zamordowany Fajsal II – następcą tronu 

został Chalid ibn Abd al-Aziz Al Su’ud.  

https://www.wikiwand.com/pl/Kryzys_sueski
https://www.wikiwand.com/pl/Fajsal_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Wojna_sze%C5%9Bciodniowa
https://www.wikiwand.com/pl/Sp%C3%B3r_terytorialny
https://www.wikiwand.com/pl/Traktat_pokojowy_izraelsko-egipski
https://www.wikiwand.com/pl/Traktat_pokojowy_izraelsko-egipski
https://www.wikiwand.com/pl/Chalid_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
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 W 1979 roku wybuchły masowe protesty społeczne przeciwko 

monarchii. 67 

Po śmierci Chalid ibn Abd al-Aziz Al Su’uda w 1982 roku tron 

objął Fahd ibn Abd al-Aziz Al Su’ud. W latach 80. Arabia Saudyjska 

udzieliła wsparcia finansowego Irakowi toczącego wojnę z Iranem.  

Lata 80. przyniosły duży wzrost gospodarczy wynikający z 

wykorzystania dochodów z ropy naftowej. 

W 1990 roku Arabia Saudyjska potępiła aneksję Kuwejtu przez Irak. 

Obawiając się ataku Arabia Saudyjska zezwoliła na koncentrację wojsk 

państw sprzymierzonych na swoim terytorium oraz przyłączyła się do 

wojny przeciwko Irakowi, dostarczając wojska, funduszy i sprzętu.  

W marcu 1992 roku powstała Rada Konsultacyjna oraz uchwalono 

ustawę zasadniczą. Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 

roku powstał urząd do zbierania informacji o obywatelach podejrzanych o 

terroryzm.  

W 2003 roku Arabia Saudyjska nie poparła interwencji zbrojnej 

koalicji antyterrorystycznej w Iraku.  

W 2005 roku odbyły się pierwsze lokalne wybory. 

W 2005 roku tron objął Abd Allah ibn Abd al-Aziz Al Su’ud – po jego 

śmierci w 2015 roku władzę sprawuje Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud. 

                                                 
67  - a b c d e Arabia Saudyjska. Warunki naturalne. Encyklopedia PWN. [dostęp 2016-

08-13]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Fahd_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Wojna_iracko-ira%C5%84ska
https://www.wikiwand.com/pl/Zamach_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku
https://www.wikiwand.com/pl/Zamach_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku
https://www.wikiwand.com/pl/Abd_Allah_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Salman_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn550
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn551
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn552
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn553
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn554
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabia-Saudyjska-Warunki-naturalne;4573647.html
https://www.wikiwand.com/pl/Encyklopedia_PWN_(internetowa)
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27 stycznia 2011 roku w Arabii Saudyjskiej wybuchły protesty 

społeczne. Podczas protestów nieznany 65-latek dokonał samospalenia – 

był to pierwszy taki przypadek w historii królestwa. 68 

13 grudnia 2015 roku odbyły się wybory samorządowe. Po raz 

pierwszy w historii Arabii Saudyjskiej dopuszczono kobiety do 

wyborów.69 

 2 stycznia 2016 roku w Arabii Saudyjskiej przeprowadzono masową 

egzekucję 47 osób, podczas których stracono Nimr an-Nimra. Śmierć 

Nimr an-Nimra zaostrzyła stosunki z Iranem – podczas protestów w Iranie 

manifestujący zaatakowali placówki dyplomatyczne. W wyniku tego 

Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem. 70 

Polityka i prawo Arabii Saudyjskiej: 

Arabia Saudyjska jest jedną z nielicznych obecnie na 

świecie monarchii absolutnych. Krajem rządzi król i premier Salman ibn 

Abd al-Aziz Al Su’ud, noszący też tytuł „Strażnika Dwóch Świątyń”. W 

państwie nie ma konstytucji, choć istnieje ustawa zasadnicza nadana przez 

króla Fahda w 1992 roku, określająca uprawnienia rządu oraz obowiązki 

króla. Organem doradczym króla jest 150-osobowa Rada Konsultacyjna, 

                                                 
68  - a b c d e f g h i j k l m n o p q Arabia Saudyjska. Historia. Encyklopedia PWN. [dostęp 

2016-08-13]. 
69  - Opposition Movements in the Saudi Kingdom and their History (ang.). Political 

Union and Review, 2012-04-14. [dostęp 2016-08-13]. [zarchiwizowane z tego 

adresu (2014-04-15)]. 
70  - Man dies after setting himself on fire in Saudi Arabia (ang.). BBC, 2011-01-23. 

[dostęp 2016-08-13]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Protesty_w_Arabii_Saudyjskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Protesty_w_Arabii_Saudyjskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Samospalenie_(forma_samob%C3%B3jstwa)
https://www.wikiwand.com/pl/Nimr_an-Nimr
https://www.wikiwand.com/pl/Monarchia_absolutna
https://www.wikiwand.com/pl/Kr%C3%B3l
https://www.wikiwand.com/pl/Salman_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Salman_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
https://www.wikiwand.com/pl/Konstytucja
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn260
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn261
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn262
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn263
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn264
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn265
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn266
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn267
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn268
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn269
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2610
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2611
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2612
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2613
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2614
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2615
https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska#citerefpwn2616
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabia-Saudyjska-Historia;4573638.html
https://www.wikiwand.com/pl/Encyklopedia_PWN_(internetowa)
https://web.archive.org/web/20140415160201/http:/www.nyupolitics.org/opposition-movements-in-the-saudi-kingdom-and-their-history/
http://www.nyupolitics.org/opposition-movements-in-the-saudi-kingdom-and-their-history/
http://www.nyupolitics.org/opposition-movements-in-the-saudi-kingdom-and-their-history/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12260465
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a organem władzy wykonawczej jest rząd, na czele, którego stoi król. 

Kobiety według założeń mają stanowić 20% tej Rady.  71 

Gospodarka Arabii Saudyjskiej: 

Podstawową gałęzią gospodarki Arabii Saudyjskiej pozostaje sektor 

ropy naftowej (ok. 45% PKB i blisko 80 % dochodów budżetowych), z 

którego wpływy walutowe stanowią główną siłę napędową gospodarki 

narodowej. Drugą dźwignią rozwoju gospodarczego kraju jest sektor 

petrochemiczny, bazujący na gazie naturalnym towarzyszącym ropie 

naftowej. Kolejnym filarem gospodarki saudyjskiej stać się ma sektor 

górnictwa bogactw mineralnych, reprezentowany przez państwowe 

przedsiębiorstwo Saudi Arabian Mining Company.  

Arabia Saudyjska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw 

świata, jest najbardziej dynamiczna gospodarczo w świecie arabskim i 

zajmuje 20 miejsce na świecie pod względem wielkości gospodarki 

narodowej.  

Gospodarka opiera się na wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej. 

Dochody z sprzedaży ropy służą do rozwoju przemysłu, rolnictwa, 

infrastruktury komunikacyjnej, budownictwa miejskiego, infrastruktury 

społecznej (służba zdrowia, oświata). W 2007 roku udział przemysłu i 

budownictwa wyniósł 61,8%, rolnictwa 3%, usług 35,2%. PKB na osobę 

wyniosło 20,7 tys. dolarów amerykańskich. 72 

                                                 
71  - Saudi voters elect 20 women candidates for the first time. Daily Mail. [dostęp 2016-

08-13]. 
72  - James R. Lewis, Carl Skutsch: The Human Rights Encyclopedia. T. 2. Sharpe 

Reference, 2001, s. 464-466. 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3358168/Initial-results-3-Saudi-women-elected-time.html
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Największe złoża ropy naftowej znajdują się na wybrzeżu i w 

szelfie Zatoki Perskiej. Szacuje się, że Arabia Saudyjska posiada 1/4-1/3 

światowych zasobów ropy. Arabia Saudyjska zajmuje pierwsze miejsce w 

świecie w wydobyciu ropy naftowej. W latach 80. ograniczono wydobycie 

ropy naftowej w celu stabilizacji cen tego surowca na światowych 

rynkach. W Arabii Saudyjskiej wydobywa się także gaz ziemny, sól 

kamienną, złoto oraz surowce skalne. Złoża rud metali, uranu i fosforytów 

nie są wydobywane. Silnie rozwinął się przemysł 

rafineryjny i petrochemiczny. Po 1975 roku przeznaczono duże nakłady 

finansowe na hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł maszynowy, 

materiałów budowlanych, nawozów sztucznych, spożywczy. W Al-

Dżubajl znajduje się największa na świecie odsalarnia wody morskiej. 

Duże zakłady przemysłowe należą do państwa. 73 

Niecałe 2% powierzchni kraju stanowią obszary uprawne. Do 

nawadniania gruntów wykorzystuje się odsoloną wodę morską oraz 

nowoczesne metody produkcji. Arabia Saudyjska jest samowystarczalna 

w produkcji pszenicy (nadwyżki trafiają pod eksport), drobiu, warzyw, 

mleka. Uprawia się ponadto proso, sorgo, jęczmień, palmę daktylową, 

owoce cytrusowe. Hoduje się kozy, owce, wielbłądy, drób i bydło. Na 

Morzu Czerwonym poławia się ryby, korale i perły. W wyniku skażenia 

Zatoki Perskiej w 1991 roku zanikły tam połowy. 74 

                                                 
73  - Ibidem.  
74  - Ibidem.  

https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Perska
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https://www.wikiwand.com/pl/Przemys%C5%82_petrochemiczny
https://www.wikiwand.com/pl/Al-D%C5%BCubajl
https://www.wikiwand.com/pl/Al-D%C5%BCubajl
https://www.wikiwand.com/pl/Odsalanie
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Sieć dróg jest bardzo dobrze rozwinięta. W kraju znajdują się trzy 

międzynarodowe lotniska. Ogromne znaczenie mają porty wywozowe 

ropy naftowej. 

Rolnictwo Arabii Saudyjskiej: 

Produkcja rolna jest wysoko dotowana i doinwestowywana w celu 

zapewnienia wystarczalności żywnościowej. Obszary uprawne zajmują 

0,6% powierzchni kraju. Do nawadniania gruntów oprócz wód 

podziemnych wykorzystuje się odsoloną wodę morską. Nowoczesne 

metody produkcji, m.in. wielkie zautomatyzowane szklarnie i 

wyspecjalizowane farmy hodowlane zapewniają Arabii Saudyjskiej 

samowystarczalność w produkcji pszenicy, drobiu, mleka i warzyw. 

Uprawia się głównie: pszenicę, proso, sorgo, jęczmień, warzywa, palmę 

daktylową (jeden z największych producentów daktyli na świecie), 

kawowiec, owoce cytrusowe. Na półpustynnych pastwiskach (ok. 39% 

pow. kraju) hoduje się owce, kozy i wielbłądy, w nowoczesnych farmach 

– drób i bydło. W Morzu Czerwonym poławia się ryby oraz perły i korale.  

Przemysł Arabii Saudyjskiej: 

Arabia Saudyjska zajmuje 1. miejsce na świecie w wydobyciu ropy 

naftowej. Z innych surowców wydobywa się gaz ziemny, sól kamienną, 

surowce skalne oraz złoto. Nie eksploatuje się zasobnych złóż rud metali 

(m.in. żelaza, miedzi), fosforytów i uranu. Silnie rozwinięty przemysł 

rafineryjny i petrochemiczny. Rafinerie w Ras Tannura i Al-Dżubajl nad 

Zatoką Perską oraz w Janbu al-Bahr nad Morzem Czerwonym 

przetwarzają ok. 40 mln ton ropy naftowej rocznie. Arabia Saudyjska 
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specjalizuje się w produkcji najlepszych jakościowo benzyn i paliw 

lotniczych. Ważną rolę odgrywa także hutnictwo żelaza, przemysł 

maszynowy, materiałów budowniczych (zwłaszcza cementu), przemysł 

spożywczych, nawozów sztucznych oraz budowę zakładów odsalających 

wodę morską. Duże zakłady przemysłowe w Arabii Saudyjskiej stanowią 

własność państwową. 

Ważną rolę w polityce dywersyfikacji rozwoju gospodarczego Arabii 

Saudyjskiej i tworzenia nowych miejsc pracy odgrywają działania na rzecz 

ożywienia działalności prywatnego sektora przemysłowego, zwłaszcza w 

branży produkcji energii, telekomunikacji, wydobycia gazu i petrochemii. 

Duże znaczenie przywiązuje się do rozbudowy infrastruktury 

transportowej.  

Waluta Arabii Saudyjskiej: 

1 rial saudyjski (SAR) = 100 halalah; kurs: 1 USD = 3,75 SAR (stały).  

Przepisy celne Arabii Saudyjskiej: 

W Arabii Saudyjskiej obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy celne. 

Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków (pod groźbą 

kary śmierci) oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne 

z zasadami islamu (dewocjonalia, alkohol, wieprzowina, pornografia – 

wszystko w bardzo szerokim rozumieniu). Artykuły te są konfiskowane, a 

podróżny jest karany grzywną oraz uniemożliwia się mu powtórne 

uzyskanie wizy wjazdowej. Muszą się z tym liczyć także członkowie 

delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we  wszystkich punktach 

granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna.  
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Relacje gospodarcze Arabii Saudyjskiej z UE: 

W 1989 r. Komisja Europejska i GCC podpisały Umowę o współpracy 

przewidującą m.in. podjęcie negocjacji w/s zawarcia umowy o wolnym 

handlu. Rozmowy rozpoczęto w 1990 r. Pomimo kilkukrotnych rund 

spotkań technicznych i politycznych, nie osiągnięto pełnego 

porozumienia, w zw. z czym negocjacje w końcu 2009 r. zostały 

zawieszone. Kwestie dialogu ekonomicznego (Economic Dialogue) 

realizowane są w dalszym ciągu w formie corocznych spotkań na szczeblu 

ministerialnym (ostatnie w Bahrajnie w 2010 r.).  

Członkostwo Arabii Saudyjskiej w organizacjach 

międzynarodowych:  

ONZ, Liga Arabska (AL), Światowa Organizacja Handlu (WTO), 

Panarabska Strefa Wolnego Handlu (GAFTA), Rada Współpracy Państw 

Zatoki (GCC), Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 

(OPEC), Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową 

(OAPEC), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), Bank 

Światowy (WB), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Islamski Bank Rozwoju 

(IDB).  

Ponadto Arabia Saudyjska należy do Międzynarodowej Agencji 

Energii Atomowej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, 

Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego, Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących 

https://www.wikiwand.com/pl/Mi%C4%99dzynarodowa_Agencja_Energii_Atomowej
https://www.wikiwand.com/pl/Mi%C4%99dzynarodowa_Agencja_Energii_Atomowej
https://www.wikiwand.com/pl/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://www.wikiwand.com/pl/Bank_%C5%9Awiatowy
https://www.wikiwand.com/pl/Mi%C4%99dzynarodowy_Fundusz_Walutowy
https://www.wikiwand.com/pl/Mi%C4%99dzynarodowy_Fundusz_Walutowy
https://www.wikiwand.com/pl/Organizacja_Arabskich_Kraj%C3%B3w_Eksportuj%C4%85cych_Rop%C4%99_Naftow%C4%85
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Ropę Naftową, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Współpracy 

Zatoki Perskieji Światowej Organizacji Handlu. 75 

Siły zbrojne Arabii Saudyjskiej: 

Arabia Saudyjska dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: siłami 

lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Wojska 

saudyjskie liczą 231 tys. żołnierzy zawodowych oraz 25 tys. rezerwistów. 

Według rankingu Global Firepower (2017) saudyjskie siły zbrojne 

stanowią 24. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele 

obronne w wysokości 56,73 mld dolarów (USD). 76 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75  - Population In Saudi Arabia by Gender, Age, Nationality (Saudi/Non-Saudi) – Mid 

2016, The General Authority for Statistics, 2016 (ang.). 

- https://www.wikiwand.com/pl/Arabia_Saudyjska 
76  - a b c d e f g h i Arabia Saudyjska. Gospodarka. Encyklopedia PWN. [dostęp 2016-

08-13]. 
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Rozdział Dwiąty 

Republika Iraku 

 جمهورية العراق

Dżumhurijjat al-Irak 

 

Flaga Iraku  

 

Republika Iraku 

 جمهورية العراق

Dżumhurijjat al-Irak 

 

 

 

Godło Iraku 

 

Liczba ludności (2017) 

 • całkowita  

 • gęstość zaludnienia 

37. na świecie 

38 858 000 

69,54 osób/km² 
 

Powierzchnia  

•całkowita  

•wody śródlądowe 

59. na świecie 

438 317 km²  

~1,1% 

Konstytucja Konstytucja Iraku  

Język urzędowy  arabski, kurdyjski  

Stolica Bagdad   

Typ państwa republika federalna   

Głowa państwa  prezydent Barham Salih  

Ustrój polityczny demokracja parlamentarna  

Szef rządu premier Adil Abd al-Mahdi  

PKB (2019)  • całkowite  

 • na osobę 

233 mld USD 

5709 USD 

 

Jednostka monetarna  dinar iracki (IQD)  

Niepodległość  od Francji  17 kwietnia 1946  

Współczynnik urbanizacji 69,5% (2015)  

Przyrost naturalny 2,87%  
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https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/Konstytucja_Iraku
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_kurdyjski
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/Bagdad
https://www.wikiwand.com/pl/Republika_federalna
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydenci_Iraku
https://www.wikiwand.com/pl/Barham_Salih
https://www.wikiwand.com/pl/Ustr%C3%B3j_polityczny
https://www.wikiwand.com/pl/Demokracja_parlamentarna
https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Iraku
https://www.wikiwand.com/pl/Adil_Abd_al-Mahdi
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Dinar_iracki
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Francja
https://www.wikiwand.com/pl/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_urbanizacji


 
 

136 

 

Republika Iraku 

 جمهورية العراق

Dżumhurijjat al-Irak 

Irak jest państwem leżącym w Azji Południowo-Zachodniej, w 

centralnej części Bliskiego Wschodu, położony nad Zatoką Perską. 

Powierzchnia kraju zajmuje 438 317 km². Irak graniczy z Iranem, 

Jordanią, Kuwejtem, Arabią Saudyjską, Syrią i Turcją. Terytorium Iraku 

dzieli się na cztery główne strefy geograficzno-klimatyczne. Środkową i 

południową część kraju zajmuje płaska i rozległa Nizina Mezopotamska. 

Jest to najżyźniejszy i najbardziej zaludniony obszar Iraku. Na północnym 

zachodzie przechodzi ona w półpustynną i płaską wyżynę Al-Dżazira, 

urozmaicona pasmami wzniesień. Na zachodzie i południowym zachodzie 

od Niziny Mezopotamskiej rozciąga się wyżynny i pustynny obszar, który 

łączy się na zachodzie z Pustynią Syryjską, a na południowym wschodzie 

z pustynią An-Nafud. Północną i północno-wschodnią część Iraku stanowi 

górzysta kraina - Kurdystan. 77 

Terytorium kraju przecinają dwie wielkie rzeki: Eufrat i Tygrys, które 

uchodzą do Zatoki Perskiej. Na obszarach pustynnych występują liczne 

zbiorniki wodne.  

Administracyjnie Irak dzieli się na 18 prowincji nazywanych 

muhafazami. Stolicą kraju jest Bagdad, który stanowmi centrum 

gospodarcze, naukowe i kulturalne kraju. Inne duże miasta to: Basra, 

                                                 
77  - http://www.arabcontact.pl/5.html 
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Mosul, Kirkuk, Karbala. 75 mieszkańców Iraku stanowią Arabowie, 15 

Kurdowie, a ok. 5% Asyryjczycy, Ormianie, Persowie, Turkmeni Iraccy i 

Żydzi. Religią dominującą jest islam.  

Język urzędowy: arabski i kurdyjski, ale w użyciu jest jeszcze asyryjski 

i perski.  

Podział administracyjny Iraku: 

Irak dzieli się na 18 prowincji nazywanych muhafazami (w nawiasach 

podano stolice prowincji): 

Bagdad(Bagdad) 

Salah Ad-Din (Tikrit) 

Dijala(Bakuba) 

Wasit (Al-Kut) 

Majsan (Al-Amara) 

Basra (Basra) 

Zi Kar (An-Nasirijja) 

Al-Musanna(As-

Samawa) 

Al-Kadisijja(Ad-

Diwanijja) 

Babil (Al-Hilla) 

Karbala(Karbala) 

An-Nadżaf (An-Nadżaf) 

Al-Anbar (Ar-Ramadi) 

Niniwa (Mosul) 

Dahuk (Dahuk) 

Irbil (Irbil) 

Kirkuk (Kirkuk) 

As-Sulajmanijja(As-

Sulajmanijja) 
 

z czego trzy północno-wschodnie prowincje: As-

Sulajmanijja, Dahuk i Irbil tworzą autonomiczny Region Kurdystanu. 

Warunki klimatyczne:  

Irak znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego suchego, a na 

południowym zachodzie, skrajnie suchego. Jedynie północne regiony 

kraju posiadają wilgotniejszą odmianę klimatu zaliczaną do strefy 

podzwrotnikowej. Na całym obszarze Iraku występują dwie wyraźne pory 
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roku, oddzielone krótkimi okresami przejściowymi: suche i gorące lato 

trwające od maja do października i relatywnie chłodna i wilgotna zima 

trwająca od grudnia do marca. Temperatury są w Iraku charakterystyczne 

dla krajów klimatu zwrotnikowego. To oznacza gorącą porę letnią, kiedy 

to w dzień temperatura przekracza 40°, w nocy spadając do około 20°C, 

(na pustyniach do 5-10°C. Zimą zaś jest dość chłodno. Średnie 

temperatury w dzień wynoszą około 10-20°C, w nocy często występują 

przymrozki. 78 

Infrastruktura transportowa Iraku: 

Irak posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, 

liczącą ponad 45,5 tys. km dróg utwardzonych, 2 272 km dróg kolejowych 

oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę lotniczą. Międzynarodowe lotniska 

w Iraku: lotnisko w Bagdadzie, lotnisko Basra, Arbela i Sulajmanijja. Irak 

posiada trzy porty morskie: Basra, Al-Fau i Umm Kasr.  

Transport kolejowy Iraku: 

Budowie kolei w Iraku, w początkach XX wieku, towarzyszyły zabiegi 

dyplomatyczne i sieć intryg, co najmniej kilku państw, przede wszystkim 

Wielkiej Brytanii, Turcji, Rosji, Niemiec i Austrii. Rodziło to znaczące 

napięcia międzynarodowe. Ostatecznie pierwszą linię Karbala–Bagdad–

Irbil otwarto w 1912. Miała ona rozstaw szyn 1000 mm. Linia ta 

przetrwała do 1988, kiedy to została zamknięta. Najważniejszą linię kraju 

stanowi obecnie normalnotorowy trakt, zbudowany w latach 1939–1940 

                                                 
78  - http://www.arabcontact.pl/5.html 
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prowadzący od styku granicy Syrii i Turcji w Yurubiyah do Bagdadu. 

Przedłużenie do Basry oddano do użytku w 1964. W 1968 przedłużono ją 

do portu w Umm Kasr nad Zatoką Perską. W latach 80. XX w. zbudowano 

linię z Bagdadu do granicy syryjskiej w Al-Ka’im, przede wszystkim z 

zamysłem transportowania fosforatów. Normalnotorowe połączenie 

do Kirkuku otwarto natomiast w 1982. Sześć lat po tym wydarzeniu 

zaczęto zamykać wspomnianą na wstępie pierwszą linię wąskotorową. 

Mimo niewielkiego natężenia ruchu na wszystkich liniach, w 1983 

rozpoczęto budowę towarowo-pasażerskiej obwodnicy Bagdadu. 

Kolejowe przejście graniczne w Basrze (z Iranem) nie jest użytkowane. Po 

1991 (wojna) plany budowy połączeń z Kuwejtem i Arabią 

Saudyjską zostały zarzucone i nie wiadomo, czy zostaną kiedykolwiek 

zrealizowane. Główna linia z Umm Kasr do Bagdadu uległa w latach 

1999–2003 znaczącej degradacji. Dodatkowych zniszczeń przysporzyły 

ataki amerykańskie, które obróciły w ruinę pozostałą część ocalałych 

urządzeń zabezpieczenia ruchu. W 2003 otwarto ponownie połączenie z 

Umm Kasr w kierunku stolicy (część do Basry) przy pomocy anglo-

amerykańskich batalionów kolejowo-inżynieryjnych. 

Tabor Iraku: 

Koleje irackie, w najlepszym swoim okresie, eksploatowały 380 

lokomotyw spalinowych (trakcji elektrycznej nie było w Iraku), z czego, 

w wyniku sankcji ekonomicznych po I wojnie w Zatoce pozostało w ruchu 

tylko 20 (1991). Dostawy 200 chińskich lokomotyw w 2002 częściowo 
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poprawiły sytuację. Park pasażerski składał się z 430 wagonów, a 

towarowy z 12 400 jednostek, przeważnie w złym stanie technicznym. 

Historia Iraku: 

( Na terenach zajmowanych przez dzisiejszy Irak, około 3500 roku 

p.n.e. rozwinęła się starożytna cywilizacja Sumerów (Mezopotamia), 

później narodziły się tam cywilizacje babilońska i asyryjska, podbite w 

pierwszej połowie VI w. p.n.e. przez Achemenidów. Po 

podbojach Aleksandra Macedońskiego w latach 334–321 p.n.e. tereny te 

weszły w skład jego imperium, a następnie były najważniejszą 

prowincją imperium Seleucydów. Następnie władali 

tam Partowie i Sasanidzi. W VII wieku n.e. tereny te zostały opanowane 

przez Arabów i stanowiły centrum arabskiego kalifatu. Od XVI wieku 

panowali tam Turcy osmańscy, walcząc o te ziemie z Persją. W 1917 

terytorium Iraku zostało zajęte przez wojska brytyjskie pod dowództwem 

gen. Stanleya Maude’a (cytat:  Przychodzimy jako wyzwoliciele, nie 

zdobywcy). Od 1918 Irak stał się brytyjskim terytorium mandatowym Ligi 

Narodów. Antybrytyjskie powstanie stłumiono. Brytyjczycy osadzili na 

tronie emira Abd Allaha Fajsala ). 79 

W 1958 odbył się republikański przewrót wojskowy, w czasie którego 

na pałacowym podwórzu zastrzelono króla i księcia regenta. Nowy rząd 

rewolucyjny zniósł instytucje tzw. ancien régime (monarchię i parlament) 

oraz proklamował republikę i rozwiązał federację z Jordanią.   

                                                 
79  - https://www.wikiwand.com/pl/Irak 
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Ustanowiono dyktaturę generała Abd al-Karim Kasima stojącego na 

czele puczu. Pucz doprowadził do izolacji politycznej Iraku w regionie, co 

skłoniło kraj do poszukiwaniu nowych sojuszników w bloku wschodnim.80  

W porewolucyjnym rządzie doszło do rozłamu na skutek sporów w 

kursie polityki zagranicznej Iraku – Kasim opowiadał się za pełną 

niezależnością kraju, w wojsku istniała natomiast silna sympatyzująca 

z baasizmem frakcja zwolenników zjednoczenia świata arabskiego pod 

egidą Egiptu. 81 

Kasima obalono w wyniku przewrotu w 1963. Buntownicy kierowali 

się panarabizmem oraz antykomunizmem (oskarżając Kasima o zbyt 

dobre relacje z lokalnym ruchem komunistycznym). Na czele puczu stanął 

jeden z puczystów z 1958, Abd as-Salam Arif. Za organizację puczu 

odpowiedzialne było panarabskie skrzydło wojska i partia Baas. Wojsko 

wkrótce pozbyło się z rządu radykalnych baasistów a rząd składał się 

głównie ze zwolenników naseryzmu. W okresie rządów wojskowych 

trwała walka z partyzantami kurdyjskimi. W 1966, po śmierci Abd as-

Salama Arifa w wypadku, władzę objął jego brat, generał Abd ar-Rahman 

Arif, który, aby uspokoić partię Baas tekę premiera powierzył należącemu 

do niej gen. Tahirowi Jahji. W 1967 kraj przystąpił do wojny izraelsko-

arabskiej. 82 

                                                 
80  - Farouk-Sluglett i Sluglett 2003 , s. 16. 
81  - Zdanowski J.: Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, 2010,  s. 189 s, 284 i 285.  ISBN 978-83-04-05039-6. 
82  - Tamże.  s. 290–291.  

- Jamsheer H. A.: Współczesna historia Iraku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

„Dialog”, 2007, s. 106. ISBN 978-83-89899-82-8. 
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Gospodarka Iraku: 

Gospodarka kraju oparta jest głównie na przemyśle wydobywczym i 

eksporcie ropy naftowej, który dostarcza 95% dochodów budżetowych 

kraju pochodzących z eksportu.  

Bogactwa naturalne Iraku: 

Największym bogactwem naturalnym Iraku są bogate złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Pod koniec lat 80. XX wieku roczne wydobycie 

plasowało Irak na drugim miejscu wśród bliskowschodnich producentów 

ropy naftowej. Dzięki dochodom uzyskiwanym z jej sprzedaży w XX 

wieku kraj systematycznie unowocześniał się, rozwijając swą 

infrastrukturę i tworząc nowe gałęzie przemysłu. Poza ropą naftową i 

gazem ziemnym Irak posiada bogate złoża siarki 

(Miszrak), fosforytów (Akaszot) i metali kolorowych. 

Rolnictwo Iraku: 

Rolnictwo zatrudnia 13% ludności zawodowo czynnej. Kraj nie jest 

samowystarczalny żywnościowo, produkty rolne są głównym towarem 

sprowadzanym z zagranicy. Do głównych roślin uprawnych zaliczają się 

daktyle, bawełna, ryż, pszenica, jęczmień, proso, figi, oliwki, granaty, 

owoce cytrusowe. W okolicach wielkich miast rozwija się uprawa warzyw 

i owoców. Większość gruntów uprawnych wymaga sztucznego 

nawadniania. Irak należy, obok Egiptu, do głównych światowych 

producentów daktyli. Największe plantacje palm daktylowych znajdują się 

w delcie Tygrysu i Eufratu.  
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W rolnictwie jest zatrudnionych 13% ludności zawodowo czynnej, 

która dostarcza taką samą część produktu krajowego brutto. Ponieważ kraj 

nie jest samowystarczalny pod względem żywnościowym, produkty rolne 

są głównym towarem sprowadzanym z zagranicy. Do głównych roślin 

uprawnych należą daktyle, bawełna, ryż, pszenica, jęczmień, proso. W 

okolicach wielkich miast rozwija się warzywnictwo i uprawa owoców. 

Irak należy, obok Egiptu, do głównych światowych producentów daktyli. 

Największe plantacje palm daktylowych znajdują się w delcie Tygrysu i 

Eufratu. 

Przemysł Iraku:  

Główne branże przemysłu irackiego to: przetwórstwo spożywcze, 

produkcja maszyn rolniczych i sprzętu gospodarstwa domowego, 

przemysł tekstylny, bawełniany, tkanin syntetycznych, odzieżowy, 

tytoniowy, meblarski, elektrotechniczny i chemiczny, a także hutniczy. 

Największe ośrodki hutnicze kraju zlokalizowane są w Bagdadzie i 

Mosulu. Zdolności przemysłu irackiego wykorzystywane są jedynie w ok. 

12%.  

Relacje gospodarcze: Do głównych partnerów handlowych Iraku 

należą USA, Syria, Turcja, Włochy.  

Waluta Iraku:  

Jednostką monetarną Iraku jest dinar iracki (IQD) = 1000 filsów. 

Powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym są dolary 

amerykańskie. Ze względu na brak bądź trudny dostęp do bankomatów 

https://www.wikiwand.com/pl/Daktylowiec_w%C5%82a%C5%9Bciwy
https://www.wikiwand.com/pl/Bawe%C5%82na_(ro%C5%9Blina)
https://www.wikiwand.com/pl/Ry%C5%BC
https://www.wikiwand.com/pl/Pszenica
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99czmie%C5%84
https://www.wikiwand.com/pl/Proso
https://www.wikiwand.com/pl/Daktylowiec_w%C5%82a%C5%9Bciwy


 
 

144 

 

raczej nie stosuje się płatności kartami płatniczymi, nie są one również 

akceptowane w sklepach, czy punktach usługowych. 

Siły zbrojne Iraku: 

Irak dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi, 

marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Uzbrojenie sił lądowych 

Iraku składało się w 2014 z: 357 czołgów, 4,1 tys. opancerzonych 

pojazdów bojowych, 49 dział samobieżnych, 242 zestawów artylerii 

holowanej oraz 36 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. W 2014 

marynarka wojenna Iraku dysponowała 57 okrętami obrony przybrzeża[. 

Irackie siły powietrzne z kolei posiadały w 2014 uzbrojenie w postaci 

m.in. 127 samolotów transportowych, 52 samolotów szkolno-bojowych, 

137 śmigłowców oraz 4 śmigłowców szturmowych. Wojska irackie w 

2014 liczyły 271,5 tys. żołnierzy zawodowych oraz 528,5 tys. 

rezerwistów. Według rankingu Global Firepower(2014) irackie siły 

zbrojne stanowią 68. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele 

obronne w wysokości 6,1 mld dolarów (USD). 83 

*** 

 

 

 

 

 

                                                 
83  - Obama’s Iraq dilemma: Fighting the ISIL puts US and Iran on the same side. [dostęp 

2014-06-13]. 

https://www.wikiwand.com/pl/Rodzaj_si%C5%82_zbrojnych
https://www.wikiwand.com/pl/Irackie_Si%C5%82y_Powietrzne
https://www.wikiwand.com/pl/Dzia%C5%82o_samobie%C5%BCne
https://www.wikiwand.com/pl/Wieloprowadnicowa_wyrzutnia_rakietowa
https://www.wikiwand.com/pl/Irak#citenoteGlobal78
https://www.wikiwand.com/pl/Samolot_transportowy
https://www.wikiwand.com/pl/Samolot_szkolno-bojowy
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%9Amig%C5%82owiec_szturmowy
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
http://america.aljazeera.com/articles/2014/6/13/obamaa-s-iraq-dilemmafightingisilputsusandiranonthesameside.html
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Rozdział Dsiąty 

Państwo Kuwejt 

 Dawlat al-Kuwayt دولة الكويت

 

 

Flaga Kuwejtu  

 

Państwo Kuwejt 

 (arab.   دولة الكويت 

Dawlat al-Kuwayt 

 

Godło Kuwejtu  

 

Liczba ludności (2016) 

•całkowita  

•gęstość zaludnienia 

 

146. na świecie 

4 405 000 

247 osób/km² 

 

 

 

Powierzchnia  

•całkowita  

 

152. na świecie 

17 818 km² 

Konstytucja Konstytucja Kuwejtu 11 listopada 1962 
Ustrój polityczny:  monarchia konstytucyjna  

Parlament Zgromadzenie Narodowe (50-miejscowe) 

Język urzędowy  arabski   

Stolica Kuwejt  

Typ państwa emirat   

Głowa państwa  emir Sabah IV Al-Ahmad Al-Dżabr Al-Sabah 

Szef rządu premier Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah 

PKB (2017)  • całkowite  

 • na osobę 

120 mld USD 

31 051 USD. 

 

Jednostka monetarna  dinar kuwejcki (KWD)  

Niepodległość, Zjednoczenie 26 lutego 1991  

 

 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Flaga_Kuwejtu
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/God%C5%82o_Kuwejtu
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni
https://www.wikiwand.com/pl/11_listopada
https://www.wikiwand.com/pl/1962
https://www.wikiwand.com/pl/Ustr%C3%B3j_polityczny
https://www.wikiwand.com/pl/Monarchia_konstytucyjna
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy
https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_arabski
https://www.wikiwand.com/pl/Stolica
https://www.wikiwand.com/pl/Kuwejt_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Emirat
https://www.wikiwand.com/pl/G%C5%82owa_pa%C5%84stwa
https://www.wikiwand.com/pl/Emirowie_Kuwejtu
https://www.wikiwand.com/pl/Sabah_al-Ahmad_al-D%C5%BCabir_as-Sabah
https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Kuwejtu
https://www.wikiwand.com/pl/D%C5%BCabir_Mubarak_al-Hamad_as-Sabah
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Waluta
https://www.wikiwand.com/pl/Dinar_kuwejcki
https://www.wikiwand.com/pl/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Zjednoczenie_(polityka)
https://www.wikiwand.com/pl/26_lutego
https://www.wikiwand.com/pl/1991
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Państwo Kuwejt 

 دولة الكويت  

Dawlat al-Kuwayt 

Kuwejt, Państwo Kuwejt (دولة الكويت, trl. Dawlat al-Kuwayt,) – państwo 

położone w południowo-zachodniej Azji, na północno-zachodnim 

wybrzeżu Zatoki Perskiej. Graniczy z Irakiem (242 km) i Arabią 

Saudyjską (222 km) – łączna długość granic lądowych wynosi 464 km, 

ponadto 499 km wybrzeża morskiego. Powierzchnia kraju wynosi 17820 

km2. Terytorium Kuwejtu obejmuje kilkanaście wysp, z których 

największe to: Bubyan i Failaka. W ukształtowaniu terenu dominują 

nizinne obszary pustynne. 84 

Warunki naturalne Kuwejtu: 

Powierzchnia nizinna, głównie (92,2%) pustynie i półpustynie. 

Najwyższe tereny w północno-zachodniej części kraju osiągają 306 m 

n.p.m. Użytki rolne stanowią 0,2% powierzchni kraju, łąki – 7,5%, a lasy 

– 0,1% powierzchni. 

Brak stałych rzek, okresowe – po większych opadach. Ciągły deficyt 

wody powoduje, że flora i fauna są bardzo ubogie, obejmują głównie 

typowe gatunki pustynne. 

Zasoby naturalne: ogromne złoża ropy naftowej. 

 

 

                                                 
84  - http://www.arabcontact.pl/10.html 

https://www.wikiwand.com/pl/Azja
https://www.wikiwand.com/pl/Zatoka_Perska
https://www.wikiwand.com/pl/Pustynia
https://www.wikiwand.com/pl/P%C3%B3%C5%82pustynia
https://www.wikiwand.com/pl/Rzeka_okresowa
https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
http://www.arabcontact.pl/10.html
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Ludność Kuwejtu: 

W roku 2018 liczba ludności w Kuwejcie wynosiła 4 197 000. Od 1960 

roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,7 lat do 32,3 obecnie. Liczba 

mieszkańców miast wzrosła z 2 012 044 (98,1%) w 2000 roku do 4 181 

000 (98,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kuwejtu 

uległa zmianie z 77,0 na 232,1 w 2017 roku. 85 

Liczba ludności Kuwejtu 2000 - 2019 

https://www.worldometers.info/world-population/kuwait-population/ 

 

 

 

 

                                                 
85  - https://www.populationof.net/pl/kuwait/ 

Year 

 

Rok 

Population 

 

Populacja 

Yearly %  

Change 

 

Rocznie% 

Zmień 

Yearly 

Change 

 

Rocznie 

Zmień 

Migrants 

(net) 

 

Migranci 

(netto) 

Median 

Age 

 

Mediana 

wieku 

Fertility 

Rate 

 

Wskaźnik 

dzietności 

Density 

(P/Km²) 

 

Gęstość 

(P / km²) 

Country's 

Share of 

World Pop 

Udział 

kraju w 

Populacji 

świata 

World 

Population 

 

Populacja 

świata 

Kuwait 

Global 

Rank 

Kuwejt 

 

Globalna 

pozycja 

2019 4,207,083 1.69 % 69,771 39,520 34.1 2.10 236 0.05 % 7,713,468,100 129 

2018 4,137,312 2.00 % 81,213 39,520 34.1 2.10 232 0.05 % 7,631,091,040 130 

2017 4,056,099 2.51 % 99,224 39,520 34.1 2.10 228 0.05 % 7,547,858,925 131 

2016 3,956,875 3.16 % 121,284 39,520 34.1 2.10 222 0.05 % 7,464,022,049 132 

2015 3,835,591 5.09 % 168,741 116,000 33.5 2.10 215 0.05 % 7,379,797,139 132 

2010 2,991,884 5.68 % 144,337 95,900 29.5 2.40 168 0.04 % 6,956,823,603 137 

2005 2,270,198 2.11 % 45,015 5,300 28.2 2.60 127 0.03 % 6,541,907,027 141 

2000 2,045,123 4.95 % 87,844 48,400 27.8 3.00 115 0.03 %   

https://www.worldometers.info/world-population/kuwait-population/
https://www.populationof.net/pl/kuwait/
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Podział administracyjny Kuwejtu: 

Administracyjnie Kuwejt podzielony jest na 6 gubernatorstw. 

No

. 
Muhafaza Stolica 

Powierzchnia 

km² 

 

1 Al-Dżahra  Al-Dżahra  12 130 

2 Al-Asima  Kuwejt  200 

3 
Al-

Farwanijja  

Al-

Farwanijja  

190 

4 Hawalli Hawalli  84 

5 
Mubarak al-

Kabir 

Mubarak al-

Kabir 

94 

6 Al-Ahmadi  Al-Ahmadi  5 120 

RAZEM 17 818 

 

 

Infrastruktura transportowa Kuwejtu: 

Kuwejt posiada dobrze rozwiniętą, przejrzystą krajową infrastrukturę 

drogową, składającą się m. in. z dróg utwardzonych o długości niemal 

5000 km, skupioną głównie wokół stolicy państwa oraz nowoczesne drogi 

międzynarodowe.  

Kuwejt posiada rozbudowaną infrastrukturę portową, głównie 

przystosowaną do załadunku ropy. Głównymi portami towarowymi są:  

 Shuwaikh (obsługuje 80 % ruchu towarowego)  

 Oraz Shuaiba. Międzynarodowe lotnisko znajduje się w stolicy 

kraju.  

https://www.wikiwand.com/pl/Al-D%C5%BCahra_(muhafaza)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-D%C5%BCahra
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Asima
https://www.wikiwand.com/pl/Kuwejt_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Farwanijja_(muhafaza)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Farwanijja_(muhafaza)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Farwanijja
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Farwanijja
https://www.wikiwand.com/pl/Hawalli_(muhafaza)
https://www.wikiwand.com/pl/Hawalli
https://www.wikiwand.com/pl/Mubarak_al-Kabir
https://www.wikiwand.com/pl/Mubarak_al-Kabir
https://www.wikiwand.com/pl/Mubarak_al-Kabir_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Mubarak_al-Kabir_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Ahmadi_(muhafaza)
https://www.wikiwand.com/pl/Al-Ahmadi
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Gospodarka Kuwejtu: 

PKB na osobę wynosi 31 051 USD. 

Główne bogactwa naturalne:  ropa naftowa i gaz ziemny. Główne 

towary eksportowane: ropa naftowa i jej produkty, nawozy sztuczne, gaz 

ziemny, przetwory rybne. Główne towary importowane:  

 Maszyny,  

 Urządzenia,  

 Sprzęt transp,  

 Żywność . 

Struktura PKB:  

 Rolnictwo 0,4%  

 Przemysł 48,3%  

 Usługi 51,3% 

Kuwejt jest państwem bardzo wpływowym w świecie w dwóch sferach: 

eksportu ropy naftowej oraz kapitału. W minionych latach gospodarka 

kraju rozwijała się dynamicznie; w okresie 2003-2006 miał miejsce blisko 

2-krotny jej wzrost. Dominujący pozostaje sektor węglowodorów, którego 

udział w tworzeniu PKB Kuwejtu oscyluje w granicach 50 %. Spośród 

nienaftowych sektorów gospodarki największe znaczenie mają tu: usługi 

finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości oraz usługi biznesowe, w 

których dominuje sektor prywatny.  

https://www.wikiwand.com/pl/Produkt_krajowy_brutto
https://www.wikiwand.com/pl/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Eksport
https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
https://www.wikiwand.com/pl/Nawozy_mineralne
https://www.wikiwand.com/pl/Gaz_ziemny
https://www.wikiwand.com/pl/Gaz_ziemny
https://www.wikiwand.com/pl/Import
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Głównym towarem eksportowym Kuwejtu jest ropa naftowa i produkty 

jej przetwórstwa, a także nawozy sztuczne. Główni odbiorcy tych towarów 

to: Japonia, Korea Płd., Indie, Tajwan, USA, Chiny i Singapur.  

Kuwejt importuje natomiast artykuły żywnościowe, materiały 

budowlane, pojazdy i ich komponenty i odzież, a głównymi dostawcami 

są USA, Chiny, Niemcy, Japonia, Arabia Saudyjska i Włochy.  

Rolnictwo Kuwejtu: 

Rolnictwo bardzo słabo rozwinięte. Użytki rolne zajmują 7,7% 

powierzchni kraju, w tym grunty orne jedynie 0,7%. Uprawia się warzywa, 

głównie pomidory i ogórki oraz owoce: granaty, pomarańcze, banany, 

daktyle; melony. Uprawa możliwa jest jedynie na na glebach sztucznie 

nawadnianych. Hoduje się też bydło, owce, kozy , drób oraz wielbłądy 

Przemysł Kuwejtu: 

Nad Zatoką Perską występują bardzo duże złoża ropy naftowej (ok. 

10% rezerw światowych) m.in. złoże Al-Burkan, zaliczane do 

największych na świecie. Wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego oraz 

ich przetwórstwo i eksport stanowią, więc główną dziedzinę przemysłu. 

Dobrze rozwinięty przemysł rafineryjny Kuwejtu zlokalizowany jest w 

Mina al-Ahmadi, Mina Abd Allah i Asz-Szuajba. Rozbudowuje się 

natomiast przemysł petrochemiczny, nawozów sztucznych, materiałów 

budowlanych, huty aluminium, zakłady przemysłu drzewnego i 

papierniczego, a także spożywczego i odzieżowego, zwłaszcza w 

specjalnej strefie przemysłowej Asz-Szuajba. Na wybrzeżu działają duże 

zakłady odsalania wody morskiej.  
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Waluta Kuwejtu:  

Walutą krajową jest dinar kuwejcki (KWD) = 1000 filsów. 

Od maja 2007 r. kurs dinara kuwejckiego nie jest już powiązany 

wyłącznie z dolarem USA, lecz z ważonym wielkością obrotów 

handlowych koszykiem walut, którego dokładny skład nie jest ujawniany. 

Szacuje się jednak, iż dolar USA wciąż stanowi 80 procent koszyka (obok 

euro, funta brytyjskiego oraz franka szwajcarskiego). W rezultacie, kurs 

wymienny dinara w stosunku do walut światowych będzie zależeć w 

decydującym stopniu od ich kursu w stosunku do dolara USA.  

Kurs wymiany: 1 EUR = 0,37 KWD, 1 USD = 0,28 KWD  

Relacje gospodarcze Kuwejtu z UE: 86 

 W ramach stosunków między Wspólnotami Europejskimi a RWPZ 

w 1988 r. podpisano Porozumienie o Współpracy.  

 Umowy zawarte między Polską a Kuwejtem:  

 Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej między Rządem 

PRL a Rządem Państwa Kuwejtu (weszła w życie 22.11.1976 r.);  

 Umowa o komunikacji lotniczej między PRL a Państwem Kuwejtu 

(weszła w życie 16.08.1979 r.);  

 Umowa między RP a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i 

ochrony inwestycji (weszła w życie 29.12.1993 r.);  

 Umowa między RP a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

                                                 
86  - http://www.arabcontact.pl/10.html 

http://www.arabcontact.pl/10.html
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opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (weszła 

w życie 25.04.2000 r.).  

 Ponadto, w 2004 r. Krajowa Izba gospodarcza oraz Kuwejcka Izba 

Handlu i Przemysłu podpisały porozumienie o współpracy.  

Historia Kuwejtu: 

Tereny obecnego Kuwejtu w VII wieku znalazły się w granicach 

kalifatu arabsko-muzułmańskiego. Na początku XVI wieku na terenie 

obecnego Kuwejtu powstała portugalska faktoria handlowa. W 1710 roku 

uciekinierzy z terenów dzisiejszej Arabii Saudyjskiej założyli 

miasto Kuwejt. Od 1756 roku kraj znajdował pod władzą panującej do dziś 

dynastii as-Sabah a w 1899 roku stał się protektoratem brytyjskim. 

Gospodarkę kraju zmienił fakt odkrycia w 1938 roku złóż ropy naftowej, 

już w 1945 roku Kuwejt stał się światowym potentatem w wydobyciu 

ropy. Od początku 1961 roku zaczęło się przejmowanie władzy przez 

Kuwejtczyków z brytyjskich rąk i wprowadzanie przez nich prawa 

miejscowego. 19 Czerwca 1961 roku Kuwejt uzyskał niepodległość po 

podpisaniu układu z Wielką Brytanią dającego Kuwejtowi gwarancje 

wojskowe. 

W 1961 roku Kuwejt wstąpił do Ligi Państw Arabskich. W 1963 

roku Irak potwierdził wcześniejsze ustalenia z lat 1913 i 1932 o granicy 

między państwami. W 1969 roku Kuwejt i Arabia Saudyjska podpisały 

układ o podziale między siebie Strefy Neutralnej nazywanej od tej pory 

Strefą Podzieloną. 

https://www.wikiwand.com/pl/Arabowie
https://www.wikiwand.com/pl/Portugalia
https://www.wikiwand.com/pl/Kuwejt_(miasto)
https://www.wikiwand.com/pl/Wielka_Brytania
https://www.wikiwand.com/pl/Ropa_naftowa
https://www.wikiwand.com/pl/Liga_Pa%C5%84stw_Arabskich
https://www.wikiwand.com/pl/Irak
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2 sierpnia 1990 roku Irak dokonał inwazji na Kuwejt i opanował całe 

terytorium znacznie słabszego sąsiada w ciągu kilku dni. 87  

W kraju jednocześnie miał miejsce proiracki zamach stanu, w wyniku, 

którego powstała Republika Kuwejtu. Od początku państwo to było 

traktowane przez Husajna,  jako byt przejściowy; pod koniec sierpnia 

włączono je, jako 19. Prowincję, w skład państwa irackiego. W lutym 1991 

roku siły ONZ pod dowództwem Stanów Zjednoczonych – po trwającej 

około 6 tygodni wojnieodbiły Kuwejt z rąk irackich i przekazały władzę 

dotychczasowemu monarsze. Wycofujące się z Kuwejtu wojska irackie z 

rozmysłem niszczyły infrastrukturę kraju, w tym szyby naftowe. 88 

Kuwejt należy do wielu organizacji międzynarodowych, w tym do:  

 ONZ,  

 Ligi Arabskiej,  

 Światowej Organizacji Handlu (WTO),  

 Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF),  

 Arabskiego Funduszu Walutowego (AMF),  

 Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC),  

 Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową 

(OAPEC),  

                                                 
87  - Dawisha A.: Iraq. A Political History. Princeton: Princeton University Press, 2013, 

s. 225. ISBN 978-0-691-15793-1. 
88  - Farouk-Sluglett M., Sluglett P.: Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship. 

London & New York: I. B. Tauris, 2003, s. 281-283. ISBN 1-86064-622-0. 

- Tripp Ch.: Historia Iraku. Warszawa: Książka i Wiedza, 2009, s. 296-297. ISBN 978-

83-05-13567-2. 

https://www.wikiwand.com/pl/Agresja_Iraku_na_Kuwejt
https://www.wikiwand.com/pl/Zamach_stanu
https://www.wikiwand.com/pl/Republika_Kuwejtu
https://www.wikiwand.com/pl/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://www.wikiwand.com/pl/Stany_Zjednoczone
https://www.wikiwand.com/pl/I_wojna_w_Zatoce_Perskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9780691157931
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/1860646220
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788305135672
https://www.wikiwand.com/pl/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788305135672
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 Panarabskiej Strefy Wolnego Handlu (GAFTA),  

 Rady Współpracy Państw Zatoki (GCC) - w ramach powołanej w 

1981 r. RWPZ funkcjonuje strefa wolnego handlu (od 1983 r.) i 

unia celna (od 2003 r.).  

Warunki klimatyczne: 

Klimat Kuwejtu jest suchy i pustynny. Charakteryzuje się długim i 

gorącym latem, kiedy temperatura często przekracza 50°C oraz krótką, 

umiarkowanie chłodną i skąpo deszczową zimą. Średnia temperatura 

latem wynosi ok. 45 °C., natomiast zimą ok. 8°C . Najczęściej od marca 

do sierpnia występują burze piaskowe. Wilgotność powietrza jest niska, 

chociaż zdarzają się miesiące, kiedy wzrasta (m. in. po zakończeniu pory 

największych upałów we wrześniu). Dominują wiatry północno-

zachodnie i zachodnie.  

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach 

ekonomicznych.  

*** 
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Rozdział Jedenasty 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  

W krajach arabskich 

Obecne międzynarodowe środowisko biznesowe charakteryzuje się 

silną konkurencją o kapitał zagraniczny między różnymi krajami. W 

wyniku ważnej roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 

zapewnieniu niezbędnych środków finansowych na ustanowienie 

projektów inwestycyjnych i transferu technologii oraz przyczynienie się 

do stworzenia większej liczby miejsc pracy oraz do wzmocnienia zasad 

produkcji i wywozu oraz do poprawy umiejętności i ekspertyzy 

administracyjne i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej gospodarki 

narodowej oraz podniesienia poziomu dochodów i życia. 

W tym kontekście kraje szybko stworzyły atrakcyjne środowisko 

inwestycyjne, a konkurencja między krajami zintensyfikowała się w celu 

przyciągnięcia zagranicznych inwestycji poprzez usunięcie przeszkód, 

które utrudniają im drogę, oraz zapewnienie im zachęt, korzyści i 

gwarancji, które ułatwią im wejście na rynek lokalny. Rynek. Dla 

zagranicznych inwestorów. 

Pojęcie i definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych:  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (B I Z) definiuje się, jako 

inwestycję międzynarodową, która odzwierciedla nabycie przez jednostkę 

będącą rezydentem spółki, instytucji lub banku w gospodarce o stałym 
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udziale w instytucji będącej rezydentem innej gospodarki. Jednostka 

"inwestor bezpośredni" i instytucja określana, jako "instytucja 

bezpośredniego inwestowania". 89 Odsetki stałe obejmują długoterminowy 

związek między inwestorem bezpośrednim a przedsiębiorstwem, inwestor 

ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Z wyjątkiem tych, 

które doprowadziły do ustanowienia relacji między inwestorem a 

instytucją, ale także wszystkich późniejszych transakcji między nimi oraz 

wszystkich transakcji między instytucjami z nimi powiązanymi, 

niezależnie od tego, czy są to wkłady, czy nie. Ta definicja jest zgodna z 

definicją Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju 

(UNCTAD) oraz koncepcji OECD. 90 

Podręcznik statystyki bilansu płatniczego i statystyków lokalnych to 

10% zatwierdzonych, jako międzynarodowy standard dla rozróżnienia 

między inwestycjami bezpośrednimi a innymi rodzajami przepływów 

kapitału, w celu ułatwienia międzynarodowych porównań statystyk 

dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich publikowanych 

przez kraje na całym świecie. 

                                                 
89 - Arabska gwarancja inwestycyjna i korporacja udzielająca kredytów eksportowych - 

Kuwejt. http://www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272890 
90 - W marcu 2007 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował projekt 

szóstej edycji Podręcznika bilansu płatniczego, w którym zawarto międzynarodową 

koncepcję bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zastępującą piąte wydanie 

Podręcznika z 1993 r. 
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Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych B I Z: 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przybierają różne formy: 91 

1. Projekty wspólnego inwestowania (wspólne inwestycje): Projekty 

te są wspólne dla inwestora zagranicznego i inwestora lokalnego, 

a ich stawki są zróżnicowane, ustalane zgodnie z porozumieniem 

partnerów i zgodnie z przepisami dotyczącymi własności 

cudzoziemców. 92 

2. Projekty w całości będące własnością firm zagranicznych w 

gospodarce kraju przyjmującego: Ta forma inwestycji pozwala na 

pełną kontrolę elementu zagranicznego przy podejmowaniu 

decyzji, dlatego wiele krajów tego nie lubi, obawiając się, że 

doprowadzi to do uzależnienia i ekonomicznej dominacji inwestor. 

3. Wielonarodowe firmy: firmy, które mają wiele projektów w 

różnych krajach świata, gdzie firmy te charakteryzują się ogromem 

swoich działań i działalności, "Można powiedzieć, że bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne i międzynarodowe firmy są nierozłączne, 

ekonomiści używane do łączenia ich w tandemie. 93 

                                                 
91  -   Dr. Hassan Kharboush, zm. Abdul Muti Rida, Inwestycje i finanse między teorią a 

praktyką, Dar Zahran Publishing, Amman, 1999, s. 188. 
92 - Ibrahim Bin Salameh, Prywatne inwestycje zagraniczne w Królestwie 

"Doświadczenie SABIC", przedstawione na sympozjum poświęconym zagranicznym 

prywatnym inwestycjom w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, Rijad, 1418, s. 
93 - Dr Abdullah Al-Salama, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i kraje rozwijające się, 

Badania przedstawione na sympozjum na temat inwestycji zagranicznych w Arabii 

Saudyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418, s. 
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Zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez 

wielonarodowe firmy lub tak zwane transnarodowe korporacje jest jednym 

z najważniejszych zjawisk w międzynarodowych stosunkach 

gospodarczych w ciągu ostatnich trzech lub czterech dziesięcioleci. 94 

Zagraniczne instytucje bezpośredniego inwestowania: 

Instytucja inwestycji bezpośredniej jest zdefiniowana, jako spółka 

akcyjna lub przedsiębiorstwo nieskładkowe, w którym inwestor 

bezpośredni mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innej gospodarce 

jest właścicielem 10% lub więcej akcji zwykłych lub głosu (w przypadku 

spółki wnoszącej wkład) lub jej odpowiednika (w przypadku 

przedsiębiorstwa nieskładkowego). Instytucje bezpośredniego 

inwestowania obejmują trzy rodzaje: 95 

1. Instytucje afiliowane lub stowarzyszone, w których inwestor 

niebędący rezydentem posiada więcej niż 50% akcji zwykłych lub 

praw głosu i zastrzega sobie prawo do utworzenia lub zmiany 

zarządu Direct Investment Corporation. 

2. Jednostki stowarzyszone, w których inwestor niebędący 

rezydentem posiada 10% - 50% akcji zwykłych lub moc praw 

głosu w instytucji bezpośredniego inwestowania. 

                                                 
94 - Sekretariat Generalny Federacji Izb Zatoka Arabskiego, rola przedsiębiorstw 

wielonarodowych w rozwoju gospodarczym, 1989, s. 25. 
95  -  Źródło: Arabska gwarancja inwestycyjna i korporacja udzielająca kredytów 

eksportowych - Kuwejt. http://www.ecoworld-

mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272890 
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3. Oddziały, które w całości nie są własnością lub są spółkami 

osobowymi, bezpośrednio lub pośrednio z osobami trzecimi 

niebędącymi rezydentami. Oddziały mają jedną z następujących 

form: 

 Stały oddział lub przedstawicielstwo zagranicznego inwestora. 

 Spółka niebędąca udziałowcem, posiadana wspólnie przez 

wielu inwestorów zagranicznych. 

 Grunty, budynki, lokale mieszkalne lub nieruchome urządzenia 

bezpośrednio będące własnością inwestora zagranicznego. 

 Sprzęt ruchomy działający w gospodarce innej niż gospodarka 

państwowa ustanawia zagranicznego inwestora na okres, co 

najmniej jednego roku (taki jak sprzęt do eksploracji statków, 

samolotów i ropy naftowej i gazu ziemnego). 

Bezpośredni inwestor zagraniczny: 

Inwestorem bezpośrednim może być osoba fizyczna, instytucja 

prywatna lub publiczna, osoba nieuczestnicząca w postępowaniu lub grupa 

osób lub instytucji działających, jako jednostka, rządy lub agencje 

rządowe, przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem funduszami 

spadkowymi lub inne organizacje, które są częścią własność instytucji 

bezpośredniego inwestowania W kraju innym niż państwo zamieszkania 

inwestora bezpośredniego. 

Kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 

Elementy transakcji z udziałem kapitału bezpośredniego są podzielone 

zgodnie z kierunkiem przepływu kapitału (inwestycje bezpośrednie za 
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granicą od inwestora będącego rezydentem w gospodarce przygotowanego 

na wyciągu oraz inwestycje bezpośrednie w gospodarce przygotowane na 

oświadczenie inwestora zamieszkałego za granicą). Głównymi 

elementami przepływów inwestycji bezpośrednich są: 

 Kapitał akcyjny, który obejmuje udziały kapitałowe w oddziałach, 

wszystkie udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

oraz inne wkłady kapitałowe. 

 Reinwestowane zyski, w tym udział inwestora bezpośredniego 

(poprzez bezpośredni udział w strukturze własności) w 

przychodach nierozdzielonych przez spółki zależne i 

stowarzyszone, jako dywidendy oraz ich udział w przychodach 

oddziałów, które nie zostały do niego przeniesione. Te 

reinwestowane zwroty są traktowane tak, jakby były nowymi 

przepływami. 

 Pożyczki na cele wewnętrzne. Pozycja ta obejmuje pożyczki lub 

pożyczki funduszy, w tym dłużne papiery wartościowe i kredyt 

dostawcy, między bezpośrednim inwestorem z jednej strony, 

jednostkami stowarzyszonymi i powiązanymi oraz oddziałami z 

drugiej strony. Pożyczki udzielane przez bezpośrednich 

inwestorów instytucjom bezpośredniego inwestowania i odwrotnie 

są klasyfikowane w tej podpozycji. 
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Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki 

krajów-gospodarzy: 96 

Nadal trwa debata wśród ekonomistów na temat znaczenia 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju 

przyjmującego. Zespół ds. Rekrutacji kapitału zagranicznego wspiera 

potrzebę, aby państwa i inna grupa ostrzegały przed zachęcaniem do tego. 

Uważa to za rodzaj nowego kolonializmu, nadwyżki ekonomicznej krajów 

rozwijających się. Możemy zidentyfikować najważniejsze potencjalne 

oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce 

kraju goszczącego na potencjalne pozytywne skutki bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych i możliwe negatywne skutki bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. 

Możliwe pozytywne skutki BIZ: 97 

  Nie jest mądrze odrzucać bezpośrednie inwestycje zagraniczne i 

przedstawiać je, jako wszechobecne zło, które zagraża ekonomicznej 

niezależności krajów islamskich. Inwestycje te mają potencjalne zalety, 

jeśli są lepiej ukierunkowane i monitorowane. 

1. Wpływy z B I Z nie stanowią obciążenia dla gospodarki 

gospodarza, takich jak płatności w porównaniu z pożyczkami 

                                                 
96  - Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, 

College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z 

perspektywy islamu. 
97  - Dr Omar bin Faihan al-Marzouqi, poprzednie źródło. 



 
 

162 

 

zewnętrznymi, a zatem są realną alternatywą dla pożyczek 

zagranicznych. 

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do 

wypełnienia czterech głównych luk w gospodarce państwa 

przyjmującego: 98 

A. Krajowej luki oszczędnościowej niezbędnej do sfinansowania 

ambitnych programów inwestycyjnych; 

B. B. Luka walutowa potrzebna do importu maszyn, sprzętu i 

wiedzy technicznej potrzebnej do procesu rozwoju. 

C. Luka technologiczna w celu zaspokojenia potrzeb krajów 

rozwijających się w zakresie maszyn, wyposażenia, wiedzy 

specjalistycznej, wiedzy technicznej, organizacyjnej i 

marketingowej. 

D. Różnica między dochodami publicznymi a wydatkami 

publicznymi, w przypadku, gdy inwestycje zagraniczne 

przynoszą nowe dochody dla kraju przyjmującego, w postaci 

podatków celnych i podatku dochodowego, które zwiększają 

ich potencjał wydatków, a tym samym zmniejszają lukę 

dochodów.99 

                                                 
98   - Dr. Faraj Ezzat, zm. Ihab Nadim, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i rozwój 

gospodarczy na świecie, Badania przedstawione na konferencji ekonomii krajów 

islamskich, Al-Azhar University, 1420 H, s. 
99  - Izba Handlowa w Dżuddzie, Wspólne inwestycje arabskie w królestwie, 

Opracowanie przez Mustafę Sabri, Badania przedstawione na sympozjum na temat 

zagranicznych inwestycji prywatnych w Królestwie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

Rijad, 1418, s. 140. 
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3 - Inwestycje zagraniczne przyczyniają się do optymalnego 

wykorzystania zasobów państwa przyjmującego. 

4 - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do poprawy 

bilansu płatniczego poprzez dostarczanie krajowi przyjmującemu 

kapitał i technologię, które są niezbędne dla rozwoju gospodarczego w 

krajach rozwijających się. 

5 - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do 

stworzenia szeregu oszczędności zewnętrznych i szeregu korzyści 

społecznych dla gospodarki kraju przyjmującego. (Zwiększyć kapitał 

społeczny, zmniejszyć lokalne koszty produkcji, wyprodukować część 

lokalnych potrzeb produkcyjnych, otworzyć nowe rynki na eksport 

krajów przyjmujących, cieszyć się korzyściami skali, zwiększać 

wartość dodaną, podnosić standardy operacyjne i wydajność w 

gospodarce kraju przyjmującego). Nowe możliwości zatrudnienia, 

które przyczyniają się do rozwiązania problemu bezrobocia). 

Możliwe negatywne skutki BIZ: 

Istotnie, zależność od bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), 

często wykonywana przez wielonarodowe korporacje, sama w sobie nie 

jest dobrą rzeczą, ale zawiera kilka uwag krytycznych: 100 

                                                 
100 - Dr. Ahmed Al-Harbi, Finansowanie zagraniczne i pozycja islamu, praca doktorska, 

Umm Al-Qura University, s. 478-481. 

- Sekretariat Generalny Unii Arabskich Izb Zatoki Perskiej, rola wielonarodowych firm 

w rozwoju gospodarczym, 1989 Fayez Mohamed Ali, kapitałowe firmy monopolistyczne 

i kontrola nad gospodarkami krajów rozwijających się, Dar Al-Rasheed Publishing, 

Bagdad, 1979, s. 60-65. 
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1. Trudność strategii zagranicznego inwestora ze strategią rozwoju w 

krajach rozwijających się, pod względem priorytetów 

inwestycyjnych, gdzie zagraniczne inwestycje w krajach 

rozwijających się mogą być skierowane do sektorów 

marginalnych, które generują zyski i szybko i nie służą prawidłowo 

przebiegać proces rozwoju, komercyjny, bankowy itp. i może 

przejść do produkcji określonego rodzaju produktu pierwotnego, 

przeznaczonego na wywóz do kraju, z którego wylewa się kapitał. 

2. Brak równowagi w relacjach władzy między gigantyczną 

międzynarodową firmą a krajem rozwijającym się prowadzi do 

nierównych negocjacji między nimi. Inwestor zagraniczny ma 

większą moc monopolistyczną oraz możliwości finansowe i 

technologiczne niż większość krajów rozwijających się, co 

skutkuje niesprawiedliwością i uprzedzeniami w prawach i 

zyskach tego ostatniego, w przypadku, gdy inwestor zagraniczny 

może narzucić wysoką cenę za wiedzę techniczną. 

3. Podejmowanie decyzji przez wielonarodowe firmy w kraju 

przyjmującym prowadzi do tendencji importowania materiałów, 

towarów, zasobów ludzkich i innych czynników produkcji z 

zagranicznych projektów spółki za granicą, mimo że istnieją one 

na krajowym rynku tych firm. 

4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą negatywnie wpłynąć 

na bilans płatniczy krajów rozwijających się w wyniku konwersji 

całości lub większości zysków za granicą. 
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5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą konkurować z 

rodzimym przemysłem i znajdują się w słabej pozycji 

konkurencyjnej, co może doprowadzić do recesji lub upadku 

rozwijających się lub niewielkich krajowych przedsiębiorstw. 

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą przyczynić się do 

zaostrzenia zanieczyszczenia środowiska poprzez rozliczanie go w 

niektórych działaniach zanieczyszczających środowisko i w takich 

branżach, jak przemysł wydobywczy, przemysł petrochemiczny, 

przemysł cementowy i nawozy sztuczne. 

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 

gospodarkach krajów arabskich: 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają ogromne znaczenie w 

gospodarkach krajów arabskich z powodu braku źródeł finansowania 

projektów inwestycyjnych w większości z nich, w świetle rosnących 

wskaźników zadłużenia i inflacji kosztów związanych z zaciąganiem 

pożyczek ze świata zewnętrznego a dane dotyczące obsługi zadłużenia 

przekraczają tę samą kwotę długu. Dlatego możliwości przezwyciężenia 

niedoborów i braku źródeł finansowania ograniczają się z jednej strony do 

przyciągnięcia większej liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a 

drugiej strony do pobudzenia inwestycji krajowych. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do 

wzmocnienia krajowych zdolności produkcji krajowej i eksportu oraz 

ułatwienia integracji gospodarki narodowej z gospodarką światową. W 

związku z tym wysiłki agencji w celu promowania inwestycji w 
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dowolnym kraju, aby przyciągnąć więcej inwestycji, zarówno krajowych 

jak i zagranicznych. Plan przyciągnięcia zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich koncentruje się na następujących elementach: 

 Aby podkreślić przewagę konkurencyjną każdego kraju i 

zidentyfikować sektory i działania, które cieszą się przewagą 

konkurencyjną. 

 Kierowanie na kraje eksportujące inwestycje. 

 Zachęcanie do partnerstwa między lokalnymi i zagranicznymi 

instytucjami. 

 Zapewnić niezbędną opiekę zagranicznym inwestorom. 

 Stworzenie odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych dla 

otoczenia biznesu. 

 Aby osiągnąć te cele: 

 Ciągła stabilność polityczna i społeczna oraz nowoczesna, jakość 

życia. 

 Zaawansowany rozwój człowieka. 

 Wyłaniająca się integracja z globalną gospodarką. 

 Zaawansowana infrastruktura. 

 Skuteczne ramy instytucjonalne i uproszczone procedury 

tworzenia przedsiębiorstw. 

Kraje arabskie starają się przyciągnąć zagraniczne inwestycje 

bezpośrednie, jako środek finansowania kompleksowego i 

zrównoważonego rozwoju, który stał się głównym celem realizowanym 

przez te kraje, w celu zwiększenia ich dochodu narodowego, a tym samym 
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zwiększenia średniego dochodu na mieszkańca i poprawy standardu życia. 

Rządy arabskie koncentrują się na finansowaniu nowoczesnych projektów 

rozwojowych poprzez przyciąganie większej liczby bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. Ponadto zagraniczne inwestycje bezpośrednie 

przyczyniają się do zmniejszenia ograniczenia bilansu płatniczego i 

uniknięcia uciekania się do zadłużenia zagranicznego. Jednak dostępne 

dowody i dowody empiryczne - zwłaszcza te związane z doświadczeniami 

nowoczesnych krajów przemysłowych o szybkim wzroście - nie wskazują 

na znaczący wkład w bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwój tych 

krajów. 

Kraje arabskie chętnie zachęcają do udziału zagranicznych 

inwestorów: 

Kraje arabskie chętnie zachęcają do udziału zagranicznych inwestorów 

w produktywnych i usługowych projektach inwestycyjnych. Inicjatywy i 

reformy zostały zdywersyfikowane, aby zapewnić odpowiednie ramy dla 

biznesu, aby stać się charakterystycznym miejscem dla inwestycji 

zagranicznych. Pomimo niekiedy niekorzystnego globalnego klimatu 

charakteryzującego się zwiększoną konkurencją w celu przyciągnięcia 

inwestycji zagranicznych, Tunezja była w stanie zwiększyć swoją 

zdolność przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co 

ilustrują następujące wyniki: 

 Wysoki udział inwestycji zagranicznych w PKB. 

 Zwiększono wolumen B I Z. 
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 Przyciągnij zagraniczne inwestycje w nowe projekty, które nie 

istniały w przeszłości. 

 Import technologii i lokalizacja. 

 Wzrosła liczba instytucji z udziałem zagranicznym 

 Coraz większy udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 

tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Trendy B I Z na poziomie globalnym i arabskim: 

Raport World Investment Report 2009 wydany przez Konferencję 

Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), we 

współpracy z Arabską Organizacją ds. Inwestycji Gwarancyjnych i 

Kredytu Eksportowego w Kuwejcie, ujawnił tendencje B I Z w krajach 

globalnych i arabskich zgodnie z następującym: 101 

 Prognozy dotyczące globalnych bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych pozostają słabe w związku z pogarszającym się 

światowym kryzysem finansowym w 2008 r., Czytamy w raporcie. 

 Raport wskazał na spadek przepływów bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych o 14,2%, osiągając około 1700 miliardów USD w 

porównaniu do około 2000 miliardów dolarów w 2007 roku. 

 W sprawozdaniu podkreślono, że obecny globalny kryzys 

finansowy zmienił mapę dystrybucji bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych. Udział krajów rozwijających się i gospodarek w 

                                                 
101 - World Investment Report 2009, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i 

Rozwoju (UNCTAD) we współpracy z Arabską Organizacją Gwarancji Inwestycyjnej i 

Kredytu Eksportowego w Kuwejcie. 
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okresie przejściowym z globalnych napływów bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych wzrósł gwałtownie do 43% światowej 

wartości w 2008 r., Na wartości 735 mld USD, 620,7 dla krajów 

rozwijających się i 114,3 mld dla krajów rozwijających się. 

 Raport potwierdza, że rosnąca likwidacja inwestycji przez 

ponadnarodowe korporacje na całym świecie, które zwykle 

przyjmują formę repatriacji inwestycji lub pożyczek odwracalnych 

wśród spółek dominujących, jest jednym z najważniejszych 

czynników przyczyniających się do spadku globalnych 

przepływów B I Z. 

 Perspektywy na przyszłość dla korporacji transnarodowych są 

pesymistyczne, co do perspektyw globalnych BIZ w 2009 roku. I 

przekształcić się w bardziej optymistyczne oczekiwania na lata 

2010 i 2011, co potwierdzają wyniki globalnego przeglądu 

inwestycji UNCTAD na lata 2009-2011 dotyczącego inwestycji 

wydanych w 2008 roku. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach arabskich uległy 

drastycznym zmianom od końca 2008 r. Jak każda inna działalność 

gospodarcza. Obecny światowy kryzys gospodarczy i finansowy jest 

najgorszy od 60 lat, co komplikuje obawy zagranicznych spółek o 

inwestycje i ekspansję zewnętrzną. Doprowadziło to do spadku zysków, 

braku zasobów finansowych, zmniejszonych szans rynkowych i 

dotkliwości widocznej recesji gospodarczej, która doprowadziła do 

spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Który opiera się głównie 
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na globalnych inwestycjach, aby sfinansować swój krajowy wzrost i 

tworzenie miejsc pracy. 

Raporty globalne wykazały znaczny negatywny wpływ globalnego 

kryzysu finansowego i gospodarczego na bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne (B I Z) w przedsiębiorstwach zagranicznych, powodując 

znaczny spadek oczekiwań przedsiębiorstw wielonarodowych, niezależnie 

od kraju działalności i we wszystkich sektorach. Firmy spoza tego kraju 

oczekiwały, że proces stopniowej windykacji rozpocznie się powoli w 

2010 r., A następnie nabierze tempa i rozpędu w 2011 r. Dowodem na to 

są preferencyjne tendencje, takie jak wzrost internacjonalizacji 

przedsiębiorstw przez granice, jako poważne skutki obecnego kryzysu 

zacząć się uspokoić. Poniższa tabela pokazuje 
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Przepływy B I Z do krajów arabskich w 2006 r. (1 mld USD): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie 

Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki. 

Pomimo wysiłków rządów arabskich mających na celu przyciągnięcie 

kapitału zagranicznego, ostrej rywalizacji między krajami o te fundusze i 

porażki większości arabskich rządów do przeprowadzenia radykalnych i 

głębokich reform, które umożliwiają poprawę klimatu inwestycyjnego i 

biznesu poprzez wzmocnienie zarządzania i odpowiedzialności oraz walka 

z korupcją i biurokracją oraz stosowanie dobrej polityki. Wszystkie z nich 

znalazły odzwierciedlenie w słabych wynikach w zakresie przyciągania 

bezpośredniego kapitału zagranicznego, nie wspominając o zagranicznych 
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inwestycjach na arabskich rynkach papierów wartościowych, w 

porównaniu do potencjału tych potencjalnych krajów.  102 

Wskaźnik wydajności B I Z, przygotowany przez Agencję ds. Handlu 

i Rozwoju ONZ (UNCTAD), pokazuje poziom wydajności i potencjału w 

krajach arabskich w następujący sposób: 103 

 Bahrajn, Katar, Jordania i Zjednoczone Emiraty Arabskie należą 

do czołowych wykonawców o wysokich osiągach i wysokim 

potencjale. 

 Algieria, Kuwejt, Libia, Oman i Arabia Saudyjska charakteryzują 

się niską wydajnością pomimo dużego potencjału. 

 Egipt, Maroko i Sudan osiągnęły lepsze wyniki niż ich potencjał. 

 Syria cierpi na brak wydajności, a Jemen cierpi na brak wydajności 

i możliwości. 

Według raportu UNCTAD World Investment Report 2007, kraje 

arabskie przyciągnęły w 2006 roku 62,2 miliardów dolarów z 1 300 

miliardów dolarów, czyli 4,7 procent całości. 

Ta proporcja, która jest niewielka, stanowi znaczną poprawę w stosunku 

do przeszłości. Przepływ inwestycji zagranicznych do regionu arabskiego 

w latach 1992-1997 osiągnął jedynie 3,9 mld USD rocznie, co stanowi 

1,25% łącznych inwestycji globalnych. Poprawa atrakcyjności inwestycji 

zagranicznych dla zatrudnienia arabskich rządów wynika z polityki 

                                                 
102 - Dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, 

Rola arabsko-arabskich inwestycji w mobilizację gospodarczą, Al-Jazeera Source. 

 
103 -   Poprzednie źródło. 
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promocji inwestycji, a także z rosnących nadwyżek finansowych arabskich 

krajów naftowych, które zasilają inwestycje między Arabami. 

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach arabskich w 

2006 r. Wyniosła 11813 projektów, a wartość bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych osiągnęła w tym samym roku około 1300 miliardów 

dolarów. Kraje rozwinięte stanowiły ponad 83% ogólnej liczby projektów, 

a 44% z nich zostało nabytych. Innymi słowy, liczba bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych pochodziła głównie z krajów rozwiniętych, a w 

większości krajów rozwijających się. Większość z tych firm 

macierzystych znajduje się w krajach rozwiniętych, z ponad 74%, podczas 

gdy większość ich oddziałów w krajach rozwijających się wynosi 52%.  

Poniższa tabela przedstawia:  
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Wartości procentowe zasobów BIZ, jako procent PKB na rok 2006: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania 

w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do 

finansowania procesu rozwoju w państwach arabskich, tworzenia 

możliwości zatrudnienia i ekspansji produkcji, szczególnie w sektorze 

produkcji i usług. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 

tworzeniu kapitału ogółem wynosił średnio 12,6% w 2006 r., Podczas gdy 

zasoby kapitału zagranicznego do PKB osiągnęły 25% w tym samym roku. 
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Wskaźniki te różnią się znacznie między poszczególnymi krajami i 

regionami świata. 104 

Poniższa tabela pokazuje: Stosunek zasobów arabskich inwestycji 

do łącznej liczby inwestycji zagranicznych w 2006 r: 

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie 

Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki. 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów arabskich 

w 2006 r. Wzrósł ponad dwa i pół razy w porównaniu do 2004 r., Co jest 

1,7 razy wyższe niż na poziomie światowym i znacznie lepsze niż 1,3-

procentowy wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach 

                                                 
104 - Źródło Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie 

Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki. 

 



 
 

176 

 

rozwijających się. Kraje arabskie wskazują na względną rekrutację i 

wzrost udziału krajów arabskich w inwestycjach skierowanych do krajów 

rozwijających się, które w 2004 r. Nie przekroczyły 84% i osiągnęły 

16,4% w 2006r.  

Natomiast inwestycje zagraniczne przeznaczone dla krajów arabskich 

koncentrują się w trzech głównych grupach krajów arabskich: 105 

(1) Kraje, które przyciągnęły znaczną część inwestycji, to Arabia 

Saudyjska (18 mld USD), Egipt (10 mld USD) i Zjednoczone 

Emiraty Arabskie (8,3 mld USD), które zdołały nabyć ponad 58% 

inwestycji przeznaczonych na Kraje arabskie. Wynika to głównie 

z wielkości rynku egipskiego, który wynosi ponad 73 miliony 

konsumentów, a także z wysokiej siły nabywczej gospodarki 

Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, których 

PKB przekracza ponad czterysta miliardów dolarów. 

(2) Druga grupa była w stanie przyciągnąć kwoty zgodne z jej 

wielkością ekonomiczną, mianowicie Tunezją, Marokiem, 

Jordanią, Libanem i Katarem. Bahrajn przyciąga znaczne kwoty 

(2,9 mld USD), prawdopodobnie z powodu dynamiki sektora 

finansowego i rozwoju "Islamskiego sklepu" i islamskich operacji 

bankowych. 

(3) Algieria, która przyciągnęła 1,8 mld USD, nie jest zgodna z 

wielkością gospodarki, która jest trzecią gospodarką arabską w 

                                                 
105 - Źródło Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie 

Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki. 
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porównaniu do wielkości PKB po Arabii Saudyjskiej i 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Umiarkowane inwestycje 

zagraniczne w Algierii wynikają z jednej strony ze skracania się 

sektora naftowego, z wolnego tempa reform w sektorze 

przemysłowym, który definiuje kontrolę sektora publicznego, oraz 

z powodu spowolnienia procesu prywatyzacji. Sudan był również 

w stanie przyciągnąć szacowne kwoty (3,5 mld USD) zarówno w 

sektorze naftowym, jak i w Libii, ale w mniejszym stopniu. 

 Jednocześnie niektóre kraje arabskie przyczyniają się do 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) poza ich granicami. 

Całkowite inwestycje z krajów arabskich sięgnęły w 2006 roku 13,8 

miliarda USD, głównie z Kuwejtu (7,8 miliarda) i Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich (2,3 miliarda USD). 

Inwestycje między arabskie: 

Arabskie inwestycje między Arabami stanowiły 28% całości 

inwestycji zagranicznych otrzymanych w regionie arabskim, 

wynoszących 17,5 mld USD w 2006 r., Podczas gdy łączne zgromadzone 

zasoby w ciągu ostatnich dziesięciu lat przekraczały osiemdziesiąt 

miliardów dolarów, co stanowi ułamek Arabskie środki finansowe 

zdeponowane w bankach zagranicznych, trylion i pół trylionów dolarów. 

Wraz z pogarszającym się środowiskiem inwestycyjnym i wysokimi 

restrykcjami dla biznesu, trudno jest przyciągnąć takie fundusze, które 

przyczyniają się do finansowania rozwoju w krajach rozwiniętych i 

zapewniają zaufanie i zaufanie deponentom i inwestorom. Dane Banku 
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Światowego dotyczące ograniczeń biznesowych wskazują, że kraje 

arabskie cierpią z powodu pogarszającego się otoczenia biznesowego, 

rosnących kosztów i zwiększonego ryzyka. 

 Arabskie inwestycje również w znacznym stopniu przyczyniają się do 

bezpośrednich inwestycji w wielu krajach arabskich, stanowiących ponad 

71% wszystkich zagranicznych inwestycji w Arabii Saudyjskiej. Ten 

odsetek wynosi 48% w Libanie, 35% w Tunezji, 32% w Syrii, 30% w 

Libii, 28% w Sudanie, 20% w Palestynie i 18% w Ammanie, Jordania 10% 

i Bahrajn 8%. 

Arabskie inwestycje między arabskie są przede wszystkim napędzane 

przez sektor usług, z ponad 53% całkowitej wartości 17,5 miliarda USD i 

45% przemysłu. Zainteresowanie sektorem usług wynika z koncentracji 

inwestycji na lukratywnych projektach z branży turystycznej i 

wypoczynkowej, a także z rosnącego sektora nieruchomości, co zwiększa 

atrakcyjność inwestycyjną. Ten rodzaj inwestycji nie jest jednak 

powszechny w krajach arabskich. Arabskie inwestycje w Jordanii 

koncentrują się na sektorze przemysłowym, a także w Sudanie. Kraje, w 

których usługi są skoncentrowane, to Arabia Saudyjska, Liban, Egipt i 

Tunezja.  
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Procentowy wskaźnik energii w świecie arabskim: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie 

Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki. 
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Arabskie inwestycje charakteryzują się wysoce niejednorodną 

dystrybucją wśród krajów arabskich. Każdy kraj arabski ma odrębny rynek 

arabski, z inwestycjami w pierwszej klasie. Na przykład inwestycje w 

Jordanii, ZEA, Bahrajnie, Syrii i Libanie mają tendencję do kierowania na 

Arabię Saudyjską. Saudyjskie inwestycje koncentrują się w kilku krajach 

arabskich: Jordanii, Sudanie, Syrii, Libanie, Maroku i Jemenie. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Syryjskiej Republice 

Arabskiej: 106 

Wartość księgowa pozycji inwestycji zagranicznych bezpośrednich 

(BIZ) jest obliczana na podstawie sześciu kluczowych elementów bilansu 

Spółki: 

(Udział inwestora zagranicznego w kapitale zakładowym + udział 

inwestora zagranicznego w zyskach zatrzymanych + zobowiązania 

długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe lub zobowiązania 

wobec grupy inwestorów bezpośrednich - należności krótkoterminowe lub 

rachunki inwestorów bezpośrednich - roszczenia dotyczące aktywów 

długoterminowych inwestor bezpośredni.) 

Możemy zilustrować najważniejsze zmiany w bezpośrednich 

inwestycjach zagranicznych w Syrii poprzez następujące wskaźniki: 107 

                                                 
106 - Badanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 2008 r. Wdrożenie 2009 

r. Centralne Biuro Statystyki, Syryjski Urząd ds. Inwestycji i UNDP (Projekt Poprawy 

Środowiska Inwestycji w Syrii), Damaszek, marzec 2010 r., Są źródłem wszystkich 

danych i danych liczbowych w badaniach dotyczących bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w Syrii. 
107 - Badanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 2008 r. Wdrożenie 2009 

r., Poprzednie źródło str. 4. 
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 Większość projektów B I Z w Syrii koncentrowała się w 

gubernatoriach Damaszku, Aleppo i Damaszku, z 65,5% 

całkowitej liczby projektów. Damaszek 33,7% Aleppo 18,5% 

Damaszek wsi 16,3%. 

 Dystrybucja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 

wyniku działalności gospodarczej. 

 Jeśli chodzi o liczbę pracowników BIZ w Syrii i ich podział według 

kategorii, najwyższy odsetek pracowników wynosił od 1 do 5 

pracowników i stanowił 54,5% ogólnej liczby projektów. 

 Zagraniczne inwestycje zagraniczne w Syrii według narodowości 

inwestora zostały podzielone następująco: inwestorzy syryjscy z 

32,8% Jordańczyków 8,8% Irakijczyków 7,6% i Saudyjczycy 

7,1%. 

 Największy kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 

Syrii według narodowości inwestora po syryjskich inwestorach 

Katar i Kuwejt, a następnie obywatelstwo brytyjskie i kanadyjskie. 

Liczba pracowników w projektach B I Z według płci: 108 

Liczba pracowników w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w 

Syrii wyniosła 13 494, z czego 300 to obcokrajowcy z 2,22%, a miejscowi 

robotnicy - 13 194 z 97,77%. Odsetek kobiet pracujących w zagranicznych 

projektach inwestycji bezpośrednich w Syrii był niski, gdzie wynosił 

jedynie 12,99%, w porównaniu do 87,01% pracowników płci męskiej. 

                                                 
108 - Poprzednie źródło. 



 
 

182 

 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia dotyczył firm naftowych o 22,4%, aw 

turystyce o 8,3%%. Biorąc pod uwagę, że całkowita liczba pracowników 

w firmach inwestycyjnych nie jest wystarczającym wskaźnikiem, 

ponieważ niektóre firmy nie ujawniły liczby pracowników, a strony o 

zatrudnieniu i płacach są wolne od danych i liczby firm, które 

zadeklarowały liczbę pracowników 142 z 178 firmy objęte badaniem. 

Wartość eksportu i importu w projektach B I Z: 109 

Liczba zagranicznych firm zajmujących się inwestycjami 

bezpośrednimi w Syrii, gdzie dane o eksporcie wyniosły zaledwie 39, 

osiągnęła najwyższą wartość eksportu, stanowiącą 24,77% ogólnej 

wartości działalności przemysłu spożywczego. Najwyższy odsetek 

importu zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w 

Syrii w spółkach naftowych wyniósł 67% całkowitego importu. 

Wartość wydatków na nowe technologie w projektach B I Z: 

Najwyższe nakłady na nowe technologie syryjskich zagranicznych 

firm bezpośredniego inwestowania w firmy telekomunikacyjne wyniosły 

61,84% ogółu wydatków, a następnie spółek naftowych 31,16%. 

                                                 
109  - Poprzednie źródło. 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu: 110 

A - Mówi się o inwestycji w języku: pochodzącej z owoców, czyli 

przewożących drzewa i typy pieniędzy: owoc pieniędzy człowieka: rośnie 

i owoc człowieka: dużo pieniędzy. 111 

B - Inwestycje w islamskie orzecznictwo: Może nie być możliwe 

określenie wyraźnej definicji pojęcia inwestycji z punktu widzenia 

prawnego, ze względu na niechęć byłych jurystów do używania terminu 

inwestycja i zastąpienie go słowem rosnącego czasu i czasem słowo 

rozwój, a czasem słowo rozwój. 112 Al-Kasani, w swojej książce Bada'i al-

Sanayah, powiedział w swojej definicji spekulatywnej umowy, że "umowa 

spekulacji ma na celu zebranie pieniędzy". 

C. Koncepcja BIZ z perspektywy współczesnej ekonomii: Ogólnie 

rzecz biorąc, wszystkie definicje oznaczają, że bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne to: pieniądze przybywające do kraju innego niż własny, w 

celu osiągnięcia zysku.  

Chociaż stosowanie przepisów prawa islamskiego w krajach 

islamskich jest podstawową gwarancją przyciągania inwestycji 

zagranicznych i rozwiewania obaw w gospodarkach tych krajów, gdzie 

prawo islamskie podkreśla świętość własności prywatnej danej osoby i nie 

                                                 
110  -    - Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, 

College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z 

perspektywy islamu. 
111  -     Panna młoda korona klejnotów Słownik. Język Arabów, 4406 materialnych 

owoców. 
112 - Dr. Qutb Mustafa, przepisy inwestycyjne i kontrole w islamskim orzecznictwie, Dar 

Al-Naqab for Publishing, Jordania, 1, 1420, s. 20,17 
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jest usuwane z tych krajów. Tylko wtedy, gdy jest to sprzeczne z interesem 

publicznym, że interes publiczny jest przedstawiony prywatnemu 

interesowi, a także prywatna szkoda z tytułu szkody publicznej z 

odszkodowaniem właściciela prywatnej własności za to, co pociągnął za 

słuszne odszkodowanie, za mówiąc: "... Nie lekceważcie ludzi ich rzeczy". 

Prawo islamskie zawiera przepisy, zasady i wartości zdolne do 

stworzenia środowiska gospodarczego sprzyjającego przyciągnięciu 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co wydaje się obecnie ważne z 

następujących powodów: 113 

 Brak środków finansowych w wielu krajach islamskich i ich 

niezdolność do indywidualnego przeprowadzenia procesu rozwoju 

w gospodarkach tych krajów. 

 Nie stanowi ciężkiego ani sztywnego obciążenia dla gospodarki 

kraju-gospodarza w porównaniu z pożyczkami zewnętrznymi, 

zwłaszcza po eskalacji kryzysu zadłużenia we wczesnych latach 

80, Który stał się dużym obciążeniem dla gospodarki miasta. 

 Spadek "roli państwa w wielu krajach świata i tendencji do 

gospodarki rynkowej, która polega na przyciągnięciu prywatnych 

inwestycji, jako jednego z podstawowych mechanizmów 

osiągnięcia reform i wzrostu gospodarczego". 114 

                                                 
113  - Dr Omar bin Faihan al-Marzouqi, dawne źródło. 
114 - - Uniwersytet w Kairze, raport o finansach międzynarodowych w Republice Egiptu, 

opracowany przez Dr. Munir Hindi i inni, 1999, str. 
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Kontrole szariatu dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 

Jeżeli islam zezwoli na tę formę zagranicznego finansowania (B I Z) 

państwu muzułmańskiemu, aby zaspokoić swoje potrzeby i potrzeby, 

uciekł się do tych ograniczeń i wprowadził kontrole w swoim zakresie, aby 

chronić interesy zarówno państwa, jak i społeczności muzułmańskiej. 

Ponieważ otwarcie drzwi do gospodarki dla inwestycji zagranicznych bez 

odpowiedniego nadzoru i uzasadnionych kontroli przy ich wprowadzaniu 

może prowadzić do ekonomicznej kontroli nad niektórymi rodzajami 

działalności lub ważnymi sektorami w gospodarce państwa islamskiego, a 

tym samym stać się nowym kolonialnym środkiem do kontynuowania 

wyczerpywanie zasobów gospodarki gospodarza. Sytuacja, która wymaga 

przestrzegania następujących kontroli, aby bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne w państwie muzułmańskim były zgodne z islamskim 

spojrzeniem na dźwięk: 115 

1. Istnieje realna potrzeba bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

2. Inwestycje zagraniczne nie mogą powodować uzależnienia od 

innych krajów. 

3. Potrzeba, aby państwo islamskie utrzymywało wyjątkowe warunki 

i specjalne przywileje. 

4. Inwestycje zagraniczne podlegają zasadzie zaangażowania w 

towary i usługi Halal. 

                                                 
115  -     - Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, 

College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z 

perspektywy islamu. 
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Istnieje wiele tradycyjnych poglądów, które podkreślają, że 

zagraniczny wkład w lokalny kapitał venture capital (BIZ) nie jest ogólnie 

pożądany w krajach arabskich i nie należy go zachęcać. Istnieją jednak 

inne poglądy, które wymagają przyciągnięcia większej liczby 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mimo porozumienia w sprawie 

znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach 

krajów arabskich, szczególnie w krajach, które cierpią z powodu 

niedoboru dostępnych środków finansowych, nie powinniśmy 

wprowadzać w błąd. Sami, i uważamy BIZ za kompleksowe rozwiązanie 

dla każdego z problemów, z jakimi borykają się gospodarki krajów 

arabskich, ponieważ kompleksowy i zrównoważony rozwój w tych 

krajach leży przede wszystkim w samych krajach arabskich, a 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozostają integralną częścią lokalna 

inwestycja, a nie jej substytut. 116 

Wszystkie arabskie organy statystyczne powinny zostać zaproszone do 

ulepszenia swoich baz danych dotyczących zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich zgodnie z międzynarodowymi standardami poprzez 

standaryzację ich metodologii i opracowanie ich metod kompilacji, tak, 

aby mogły zostać przyjęte w ICP. Większość arabskich systemów 

statystycznych nie monitoruje reinwestowanych zwrotów i pożyczek 

wymienianych między spółką dominującą w kraju siedziby głównej a jej 

spółkami zależnymi i stowarzyszonymi w krajach otrzymujących pomoc, 

                                                 
116  -  Zobacz, poprzednie źródło. 
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chociaż oba są uwzględnione w składnikach przychodzących 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
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Rozdział Dwónasty 

Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym 

zagranicznych inwestorów  

Analiza teoretycznych koncepcji objaśniających istotę i motywy 

podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich, ukazuje 

bogactwo i różnorodność czynników wpływających na decyzje wyboru 

kraju ich lokalizacji. Należy jednak podkreślić, że współczesne tendencje 

w gospodarce światowej, szczegół nie zaś proces globalizacji, na który 

duży wpływ mają międzynarodowe korporacje, spowodowały zmiany w 

dotychczasowej hierarchii motywów podejmowania ZIB. Tradycyjne 

przewagi lokalizacyjne, takie jak: tania siła robocza, dostęp do surowców, 

niskie ceny czynników wytwórczych, nadal odgrywają istotną rolę i 

wpływają na atrakcyjność danej lokalizacji, aczkolwiek coraz większe 

znaczenie przypisywane jest uwarunkowaniom składającym się na klimat 

inwestycyjny. Wskazują na to wyniki badań empirycznych, opinii i 

wywiadów z inwestorami, którzy coraz większą wagę przywiązują do 

czynników tworzących klimat inwestowania, wymieniając je wśród 

najważniejszych motywów wpływających na decyzje lokalizacji ZIB. 117 

 

 

                                                 
117  - Główne źródło tego artykułu: Krystyna Przybylska, Zeszyty naukowe nr 7, 

https://studylibpl.com/doc/734868/klimat-inwestycyjny-w-kraju-goszcz%C4%85cym 

https://studylibpl.com/doc/734868/klimat-inwestycyjny-w-kraju-goszcz%C4%85cym
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1. Istota klimatu inwestycyjnego 

 Różnorodność podejść i koncepcji objaśniających istotę klimatu 

inwestycyjnego, znajduje odzwierciedlenie w wielu definicjach tego 

zjawiska. Ze względu na znaczące rozbieżności pomiędzy 

poszczególnymi podejściami do określenia klimatu inwestycyjnego, 

słusznym wydaje się przytoczenie kilka prób jego zdefiniowania. 

Zgodnie z zaproponowaną przez J. Witkowską definicją, klimat 

inwestycyjny obejmuje całokształt działań państwa przyjmującego ZIB, 

zachęcających bądź zniechęcających potencjalnych zagranicznych 

inwestorów do podjęcia inwestycji. 118 Wśród zidentyfikowanych przez 

autorkę składników tworzących klimat inwestowania, najważniejszą rolę 

odgrywa stabilność polityczna kraju goszczącego, skala ryzyka 

politycznego i ekonomicznego, związanego z bezpośrednimi 

inwestycjami w danym kraju, a także system ulg inwestycyjnych. Ponadto 

J. Witkowska podjęła próbę wyodrębnienia uwarunkowań składających 

się na korzystny klimat inwestycyjny, do których zaliczyła:  

 stabilne normy prawne;  

 ciągłość polityki gospodarczej, umożliwiającej przewidywanie 

rozwoju w dostatecznym przedziale czasu;  

 społeczną stabilność;  

 dobre funkcjonowanie administracji publicznej;  

                                                 
118  - 1 J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie 

Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 

57 
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 dobrze rozbudowaną infrastrukturę. 119 

Ulgi inwestycyjne zostały uznane przez autorkę za istotny składnik 

klimatu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, iż w warunkach różnych 

przeszkód biurokratycznych, trudności przy transferze kapitału, 

niekorzystnych przepisów finansowych i przepisów dotyczących udziałów 

stanowią jednak niewystarczającą zachętę.  

Na uwagę zasługuje również stanowisko J. Rymarczyka, którego 

wkład w rozważania teoretyczne dotyczące procesu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa jest niezwykle ważny i niepodważalny. W sporządzonej 

przez siebie klasyfikacji czynników lokalizacji, wyodrębnił on 

uwarunkowania klimatu inwestycyjnego, przypisując im znaczącą rolę w 

przyciąganiu ZIB do kraju goszczącego.  

Zdaniem autora, podstawowymi składnikami klimatu inwestowania są 

warunki instytucjonalne i polityczne w danym państwie, obejmujące m.in. 

ustawowe regulacje, decyzje o charakterze fiskalnym, polityczną 

stabilność, bezpieczeństwo prawne i nastawienie społeczne do 

zagranicznych inwestycji. 120 

Próbę wyodrębnienia uwarunkowań tworzących klimat inwestowania 

w kraju goszczącym podjęli również A. Stępniak i S. Umiński. Zgodnie ze 

sformułowaną przez nich definicją, na klimat inwestycyjny składa się ogół 

warunków charakteryzujących dany obszar lub państwo z punktu widzenia 

                                                 
119  - Ibidem, s. 57 
120  - J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PTE, Warszawa, 

2004, s. 41 
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zagranicznego inwestora. 121 Zaproponowana przez autorów klasyfikacja 

składników klimatu inwestycyjnego, obejmuje:  

 klimat ekonomiczny,  

 klimat społeczny,  

 klimat administracyjny  

 klimat polityczny.  

Uwarunkowania tworzące klimat ekonomiczny obejmują obecną i 

antycypowaną sytuację gospodarczą w kraju goszczącym oraz stan 

infrastruktury. Czynniki o charakterze społecznym stanowią 

odzwierciedlenie sytuacji na rynku pracy oraz wszystkich uwarunkowań 

społeczno– kulturowych określających, jakość siły roboczej. Klimat 

administracyjny określa stopień oddziaływania czynników rządowych, 

takich jak: polityka podatkowa, kontrola transferu dochodów oraz 

regulacje prawne, na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Uwarunkowania o charakterze politycznym obejmują natomiast, m.in. 

postawę przedstawicieli władz wobec napływu zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich, stabilność polityczną, porozumienia o wzajemnej ochronie 

inwestycji między krajami oraz przywileje przyznane inwestorom 

zagranicznym. 122 Wśród wielu definicji, na uwagę zasługuje ujęcie 

zaproponowane przez  

                                                 
121  - A.  Stępniak, S. Umiński, Polska – WE.  Możliwości inwestowania na obszarze 

Wspólnoty, Ośrodek Badań WE i Fundacja  Rozwoju  Uniwersytetu  Gdańskiego, Gdańsk 

1993, s. 61 
122  - Ibidem s. 61 - 65 
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K. Przybylską, ze względu na zaprezentowane w nim szczegółowe i 

obszerne objaśnienie uwarunkowań tworzących klimat inwestycyjny w 

kraju goszczącym.  

Zgodnie z koncepcją autorki, klimat inwestycyjny obejmuje szereg 

czynników branych pod uwagę przez zagranicznych inwestorów, zarówno 

w momencie projektowania i rozpoczęcia inwestycji, jak i w trakcie 

prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. 123 Uwarunkowania te 

zostały sklasyfikowane w ramach trzech grup. Pierwsza z nich obejmuje 

warunki funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw w kraju 

goszczącym, druga stanowi zbiór udogodnień w prowadzeniu działalności 

gospodarczej przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 

natomiast trzecia odnosi się do poziomu ryzyka inwestycyjnego kraju 

przyjmującego.  

Próby wypracowania powszechnie obowiązującej definicji klimatu 

inwestycyjnego zostały podjęte również na forum organizacji 

międzynarodowych. Do najczęściej cytowanych należy ujęcie 

zaproponowane przez UNECE – United Nations Economic Commission 

for Europe. Zgodnie z nim, klimat inwestycyjny tworzony jest przez ogół 

warunków sprzyjających inwestowaniu na określonym obszarze. 124 

Natomiast Bank Światowy wyszczególnia takie czynniki klimatu 

                                                 
123  - K. Przybylska, Determinanty  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  teorii 

ekonomicznej.  Empiryczna weryfikacja  czynników  lokalizacji  zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe, Seria 

Specjalna: Monografie nr 144, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

Kraków 2001, s. 100 
124 -  Investment Climate: A UNECE report, UNECE, Prague 2004, s. 4 - 5 
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inwestycyjnego, które wpływają na zmniejszanie kosztów, ryzyka i barier 

w prowadzeniu działalności gospodarczej. Działania sprzyjające poprawie 

klimatu inwestycyjnego są procesem długofalowym, a nie pojedynczym 

zdarzeniem.125 Wyodrębnione składniki klimatu inwestycyjnego 

obejmują: 

 Warunki makroekonomiczne, m.in. stabilność i bezpieczeństwo 

makroekonomiczne, system prawny, sądownictwo, system 

podatkowy, funkcjonowanie instytucji państwowych, w tym 

poziom korupcji; 

 Lokalne otoczenie gospodarcze i infrastrukturę; 

 Wsparcie instytucjonalne. 126 

Na podstawie analizy przeprowadzonych rozmów z zagranicznymi 

inwestorami, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz władz 

lokalnych B. Domański i W. Jarczewski zidentyfikowali, najważniejsze 

czynniki tworzące lokalne otoczenie gospodarcze oraz wsparcie 

instytucjonalne. Otoczenie gospodarcze obejmuje: 

 oferty inwestycyjne 

 dostępność komunikacyjną 

 przedsiębiorczość 

 Kapitał ludzki.  

                                                 
125  -  World Development Report 2005. A Better Investment Climate for Everyone, The  

World Bank, Oxford University Press, Washington 2004, s. 20  
126  -  Investment Climat,op.cit. s. 5 
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Natomiast wsparcie instytucjonalne odzwierciedla aktywność władz 

regionalnych i lokalnych w pozyskiwaniu inwestorów oraz działania 

rządowych agencji inwestycyjnych, agencji rozwoju regionalnego i 

lokalnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Jako element otoczenia 

instytucjonalnego, autorzy wyodrębnili również funkcjonowanie 

specjalnych stref ekonomicznych, w których inwestorzy zagraniczni 

stanowią element obniżający ryzyko działalności gospodarczej. 127 

2.Czynniki klimatu inwestycyjnego 

 Określenie istoty oraz wyodrębnienie uwarunkowań składających się 

na klimat inwestycyjny kraju goszczącego ZIB jest celem niniejszego 

artykułu.  

Ze względu na złożoność tego zjawiska, niezbędne staje się 

usystematyzowanie czynników wpływających na decyzje lokalizacji 

zagranicznych inwestycji zagranicznych (tabela 1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127  - B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w województwie 

małopolskim, Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, Wydawnictwo Dante, Kraków 2006, s. 8 
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Tabela 1 

Czynniki tworzące klimat inwestycyjny dla zagranicznych 

inwestorów 

1. Czynniki ekonomiczne 

• Wielkość rynku  

• Potencjał rynku 

• Chłonność rynku 

• Inflacja i bezrobocie 

• Rozwój rynku finansowego 

2. Czynniki instytucjonalno – prawne i administracyjne 

• Krajowe regulacje prawne dotyczące działalności przedsiębiorstw z 

udziałem kapitału zagranicznego 

• Międzynarodowe regulacje prawne zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich 

• Działalność rządowych agencji inwestycyjnych  

• System bodźców inwestycyjnych 

• Tworzenie i rozwój specjalnych stref ekonomicznych  

3. Czynniki polityczne 

4. Poziom ryzyka inwestycyjnego  

Źródło: opracowanie własne 
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2.1.Czynniki ekonomiczne 

Wśród uwarunkowań o charakterze makroekonomicznym na 

szczególna uwagę zasługują czynniki ekonomiczne, odzwierciedlające 

stan gospodarki kraju goszczącego. Poziom rozwoju gospodarczego i 

korzystne, długoterminowe perspektywy i prognozy gospodarcze 

wpływają na wzrost atrakcyjności danego rynku zbytu. Stabilizacja 

sytuacji ekonomicznej kraju goszczącego obniża poziom ryzyka 

inwestycyjnego, które jako syntetyczny wskaźnik jest częstokroć 

analizowane przez zagranicznych inwestorów dokonujących oceny 

potencjalnych lokalizacji.  

Analiza najważniejszych wskaźników ekonomicznych umożliwia 

porównywanie poszczególnych krajów i ułatwia dokonywanie wyboru 

preferowanego miejsca lokalizacji. Do najczęściej stosowanych 

mierników, które w najbardziej pełny i rzetelny sposób odzwierciedlają 

stan gospodarki i potencjał rynku kraju goszczącego należą:  

- wskaźniki wielkości rynku ( liczba ludności, dostęp do rynku 

regionalnego); 

- stopa wzrostu PKB; 

- PKB per capita; 

- inflacja i bezrobocie. 

Wśród czynników o charakterze ekonomicznym istotne znaczenie z 

punktu widzenia zagranicznego inwestora posiada również sposób 

funkcjonowania i poziom rozwoju rynku finansowego w kraju 

przyjmującym.  
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Wielkość rynku 

Wśród czynników o charakterze ekonomicznym na uwagę zasługują 

uwarunkowania odnoszące się do wielkości rynku kraju goszczącego. Ich 

znaczenie wydaje się szczególnie istotne w przypadku zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich poszukujących rynku zbytu. Podstawową miarę 

odzwierciedlającą rozmiar rynku zbytu stanowi liczba ludności, 

pozwalająca na określenie liczby potencjalnych konsumentów. W 

większości przypadków przedsiębiorstwa kierują swoją ofertę produktową 

do wybranego segmentu konsumentów. Identyfikowanie grupy docelowej 

odbywa się najczęściej przy zastosowaniu kryteriów takich jak: wiek, płeć, 

wykształcenie czy zainteresowania. Precyzyjne określenie liczby 

przyszłych konsumentów wymaga, zatem zastosowania bardziej 

dokładnych i kosztownych metod. Przytoczona powyżej miara odnosząca 

się do liczby ludności pozwala jednak na stwierdzenie, czy dany rynek 

zbytu spełnia oczekiwania zagranicznego inwestora. Im większa liczba 

mieszkańców danego obszaru tym większe prawdopodobieństwo, że 

znajdują się wśród nich osoby zainteresowane daną ofertą produktową.  

Analiza wielkości rynku powinna obejmować również ocenę dostępu 

do rynku regionalnego. Kraj goszczący postrzegany jest, jako atrakcyjne 

miejsce lokalizacji wówczas, gdy uruchomienie na jego terenie 

działalności produkcyjnej stwarza możliwość zaopatrywania w dłuższej 

perspektywie czasowej również rynków krajów sąsiednich. Po dokonaniu 

jednej inwestycji zagranicznej przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp do rynku 
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regionalnego, obejmującego swoim zasięgiem mieszkańców kilku krajów, 

np. Unii Europejskiej. 

Potencjał rynku 

Syntetycznym wskaźnikiem umożliwiającym ocenę stanu gospodarki 

kraju  

Potencjalnej lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest 

stopa wzrostu PKB. Dynamiczny wzrost gospodarczy i stabilizacja 

systemu ekonomicznego stwarzają warunki rozwoju dla 

nowopowstającego w danym kraju przedsiębiorstwa. Wysoka dodatnia 

wartość stopy wzrostu PKB jest warunkiem koniecznym, lecz 

niewystarczającym z punktu widzenia zagranicznego inwestora. W 

przypadku państw zmagających się z recesją ich atrakcyjność 

inwestycyjna ulega znacznemu pogorszeniu. Konsekwencje załamania 

gospodarczego mogą spowodować wzrost kosztów do nieakceptowanego 

przez przedsiębiorstwo poziomu. Wśród najważniejszych negatywnych 

skutków recesji należy wymienić m.in. ograniczenie wielkości konsumpcji 

i spadek popytu na produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwo.  

Ze względu na specyfikę zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz 

ich długookresowy charakter inwestorzy analizują nie tylko aktualną 

sytuację gospodarczą w kraju goszczącym, lecz kluczowym wskaźnikiem 

są dla nich perspektywy rozwoju rynku w długim okresie czasu. Kraj 

rozwijający się o dużym potencjale wzrostu i korzystnych prognozach 

rozwoju gospodarczego może być postrzegany, jako bardziej atrakcyjny 

od gospodarek wysoko rozwiniętych zmagających się ze stagnacją. 
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Potencjalne miejsce lokalizacji charakteryzujące się wysoką dynamiką 

wzrostu PKB, przy stosunkowo niskim jego poziomie może zostać 

ocenione korzystniej niż rynki o wyższym poziomie dochodu, lecz niskiej 

stopie jego wzrostu. Ocena rozwoju gospodarczego kraju powinna być 

dokonywana za pomocą analizy zmian stopy wzrostu PKB na przestrzeni 

kilku lat. 

Chłonność rynku  

Wielkość rynku nie stanowi wystarczającego kryterium przy ocenie 

atrakcyjności danego rynku. Wielkość PKB per capita jest czynnikiem, 

który w większym stopniu odzwierciedla potencjalną wielkość 

konsumpcji mieszkańców danego kraju. Chłonność rynku kraju 

goszczącego mierzona za pomocą tego wskaźnika ma szczególne 

znaczenie w odniesieniu do zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

ukierunkowanych na rynek kraju przyjmującego. PKB per capita określa 

siłę nabywczą konsumentów i tym samym umożliwia prowadzenie 

dalszych analiz w odniesieniu do ich najważniejszych potrzeb i struktury 

konsumpcji. Wyższy dochód implikuje, bowiem wzrost popytu na dobra 

luksusowe, stanowiąc tym samym czynnik przyciągający zagranicznych 

inwestorów wytwarzających te produkty.  

Inflacja i bezrobocie 

Wysoka stopa inflacji oraz znaczące wahania jej wartości, postrzegane 

są, jako znak wewnętrznej niestabilności ekonomicznej i niezdolności 

rządu kraju goszczącego do utrzymywania konsekwentnej polityki 

monetarnej. W przypadku podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału 
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zagranicznego wysoka inflacja powoduje wzrost niepewności w 

odniesieniu do rezultatów długoterminowego planowania. W efekcie, 

zobowiązania kapitałowe zagranicznych inwestorów stają się bardziej 

ryzykowne z powodu wzrastającej niepewności i kosztów. 128 

Ze względu na liczne utrudnienia i rosnący poziom ryzyka wynikający 

z funkcjonowania w warunkach wysokiej inflacji kraje zmagające się z 

gwałtownym wzrostem cen postrzegane są, jako mniej atrakcyjne miejsce 

lokalizacji dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Niekorzystne 

skutki wysokiej inflacji odczuwają przede wszystkim przedsiębiorstwa 

podejmujące działalność produkcyjną w kraju goszczącym z zamiarem 

eksportowania wytworzonych produktów.  

Korelacja wysokiej stopy inflacji i wielkości eksportu kształtuje się, 

bowiem negatywnie, czyniąc tym samym zagraniczne inwestycje 

bezpośrednie zorientowane na eksport mniej atrakcyjnymi. Należy 

jednakże zauważyć, że inflacja wpływa również niekorzystnie na siłę 

nabywczą konsumentów z kraju goszczącego, dlatego w efekcie także 

przedsiębiorstwa ukierunkowane na zaopatrywanie lokalnego rynku 

odczuwają jej negatywne konsekwencje.  

Wśród podlegających analizie wskaźników ekonomicznych istotną 

rolę odgrywają również mierniki odzwierciedlające sytuację na rynku 

pracy, przede wszystkim poziom i struktura bezrobocia. Podstawowym 

miernikiem skali bezrobocia jest stopa bezrobocia, ale należy jednak 

                                                 
128  - R. Grosse, L. J. Trevino, New Institutional Economics and FDI Location in Central  

and Eastern Europe, Management International Review, Wiesbaden 2005, s. 130 
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podkreślić, że wartość tego wskaźnika nie odzwierciedla rzeczywistej 

sytuacji na rynku pracy. Uzyskane na jego podstawie dane obejmują nie 

tylko osoby aktywnie poszukujące pracy, ale również bezrobotnych 

nieprzejawiających chęci zatrudnienia oraz osoby pracujące w tzw. „szarej 

strefie”. Duża liczba bezrobotnych ogranicza oczekiwania płacowe, co 

pozwala na redukcję kosztów pracy. Należy jednak pamiętać, że 

bezrobocie ma częstokroć charakter strukturalny, wynikający z 

niedopasowania podaży i popytu na pracę w zakresie predyspozycji, 

umiejętności i posiadanego doświadczenia. W efekcie wysoki odsetek 

bezrobotnych stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy, słabo 

wykształcone lub młodzież bez żadnego doświadczenia zawodowego, 

które, jako potencjalni pracownicy, nie spełniają oczekiwań zagranicznego 

inwestora i wymagań niezbędnych na stanowisku pracy w 

międzynarodowym przedsiębiorstwie. 129 

Inwestor zagraniczny, dokonując oceny potencjalnej lokalizacji 

inwestycji, analizuje, bowiem nie tylko ilość siły roboczej i jej strukturę 

wiekową, ale przede wszystkim, jakość zasobów ludzkich, rozumianą, 

jako poziom wykształcenia, doświadczenie, znajomość języków obcych, 

przedsiębiorczość i inicjatywę. Wysoka stopa bezrobocia nie stanowi, 

zatem warunku koniecznego i wystarczającego dla napływu 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Ponadto niejednokrotnie wysoki 

                                                 
129  - T. Kalinowski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 

2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005, s. 22 
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jej poziom postrzegany jest, jako sygnał niekorzystnej sytuacji 

ekonomicznej i niewłaściwej polityki gospodarczej kraju goszczącego, 

zniechęcając tym samym potencjalnych inwestorów.  

Poziom rozwoju rynku finansowego: 

Wśród uwarunkowań kraju goszczącego o szczególnie istotnym 

znaczeniu z punktu widzenia zagranicznych inwestorów ważną rolę 

odgrywa poziom rozwoju rynku finansowego. Do nielicznych należą, 

bowiem przypadki, kiedy zagraniczna inwestycja bezpośrednia przebiega 

wyłącznie przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących 

wyłącznie z kraju macierzystego firmy.  

Zarówno w początkowym okresie inwestowania, w tzw. okresie startu 

ZIB, jak i w kolejnych etapach, podmioty z udziałem kapitału 

zagranicznego korzystają z lokalnych źródeł finansowania, dlatego też 

reguły funkcjonowania oraz poziom rozwoju rynku finansowego w kraju 

goszczącym, należą do ważniejszych czynników kształtujących otoczenie 

ekonomiczne.  

Na szczególną uwagę wśród tych uwarunkowań zasługuje sposób 

funkcjonowania sytemu bankowego oraz giełda papierów wartościowych.  

2.2. Czynniki instytucjonalno – prawne i administracyjne 

W opracowaniach poświęconych uwarunkowaniom 

makroekonomicznym działalności podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego, istotne znaczenie przypisywane jest czynnikom 

instytucjonalno - prawnym.  
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Otoczenie instytucjonalno – prawne tworzą fundamentalne zasady i 

regulacje prawne oraz efekty działalności i inicjatywy instytucji i agencji 

rządowych odnoszące się do zakładania oraz prowadzenia działalności 

przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. 130 

Krajowe regulacje prawne dotyczące działalności zagranicznych 

przedsiębiorstw większość aspektów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału 

zagranicznego jest regulowanych przez przepisy prawne. W literaturze 

przedmiotu zidentyfikowano trzy podstawowe funkcje systemu prawa w 

stosunku do działalności gospodarczej. Po pierwsze, prawo stanowi 

system ułatwiający przeprowadzanie transakcji ekonomicznych, którego 

reguły określają sposób zawierania i dokonywania tych transakcji, przez 

co wprowadzają element pewności i przewidywalności konsekwencji. 

Ponadto prawo ustala ogólne reguły norm społecznych, stabilizując w ten 

sposób obrót ekonomiczny oraz określa reguły rozwiązywania konfliktów, 

co przyczynia się również do wzrostu stabilności systemu 

ekonomicznego.131 

Zgodnie z zasadą suwerenności terytorialnej, oznaczającej prawo 

państwa do Sprawowania jurysdykcji nad swym terytorium oraz 

wszystkimi podmiotami tam się znajdującymi, każda z części 

przedsiębiorstwa międzynarodowego działająca w danym państwie 

                                                 
130  -  R. Grosse, L. J. Trevino, New Institutional Economics...op. cit, s. 137 
131  - M. Dębicki, Prawo – źródło barier w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw, 

[w:]  M.  K.  Nowakowski  (red.), Bariery  internacjonalizacji  przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997, s. 254 
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podlega obowiązującym tam normom prawnym. Zasada ta potwierdzona 

została przez ONZ w Karcie Ekonomicznych Praw i Obowiązków Państw 

z 1974 r. (Charter of Economic Rights and Duties of States), w której 

przyznaje się państwu prawo do regulowania i sprawowania władzy nad 

inwestycjami zagranicznymi, regulowania i nadzorowania działalności 

korporacji międzynarodowych oraz zapewnienia, by była ona 

podporządkowana jego ustawodawstwu, prawom i zarządzeniom oraz 

była zgodna z jego polityką gospodarczą i społeczną. Jedyne ograniczenia 

powyższych uprawnień wynikać mogą z norm międzynarodowego prawa 

publicznego, które zakreśla granice jurysdykcji każdego z państw.. 132 

Przepisy prawne kraju goszczącego wyznaczają, zatem zakres 

dopuszczalnych rozwiązań i praktyk, zgodnych z funkcjonującym w 

danym państwie systemem prawnym i gospodarczym. Głównym celem 

tychże regulacji powinno być promowanie napływu zagranicznego 

kapitału do kraju przyjmującego, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

celów gospodarczych kraju goszczącego, stabilności i bezpieczeństwa 

jego systemu gospodarczego, sytuacji konkurencyjnej lokalnych 

producentów oraz poszanowania zasad ochrony środowiska.  

Przepisy prawne powinny być przejrzyste i zrozumiałe oraz 

jednoznaczne.  

Uniemożliwienie dobrowolności ich interpretacji skutkuje 

uproszczeniem i skróceniem czasu trwania procedur administracyjnych i 

                                                 
132  - A. Jarczewska – Romaniuk, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna 

Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2004, s. 129 - 130 
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tym samym ułatwia zakładanie, a następnie funkcjonowanie 

przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto w znaczący 

sposób zapobiega i ogranicza zjawisko korupcji, odnoszące się do sytuacji, 

w których urzędnicy wykorzystują swoje stanowisko przysługujące im 

uprawnienia do osiągania korzyści i zysków osobistych, przyjmując 

korzyści majątkowe w zamian za wyświadczone przysługi. Negatywne z 

moralnego punktu widzenia i naruszające normy uczciwości w życiu 

publicznym zjawisko nadużywania stanowisk publicznych do osiągania 

prywatnych korzyści niekorzystnie wpływa na image kraju goszczącego, 

zniechęcając tym samym potencjalnych inwestorów. Przejrzyste i 

jednoznaczne przepisy prawne ograniczają możliwości manipulowania i 

w znaczący sposób obniżają stopień uzależnienia przebiegu procedur 

administracyjnych od przychylności urzędników.  Sprzyjają również 

powstawaniu oszczędności wynikających ze skrócenia czasu, jaki 

menedżerowie poświęcają na uregulowanie kwestii formalnych i spraw 

urzędowych.  

Istotnym aspektem jest także stabilność ram prawnych działalności 

przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Częste zmiany norm 

prawnych prowadzą, bowiem do powstawania niejasności i stanowią 

podstawową przyczynę komplikacji w przebiegu procedur i postępowań 

administracyjnych.  

Jedną z kluczowych, regulowanych prawnie kwestii odnoszących się 

do zagranicznych inwestycji bezpośrednich stanowi wybór formy 

prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych krajach istnieją 
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ograniczenia uniemożliwiające powstawanie podmiotów gospodarczych 

będących w pełni własnością zagranicznego inwestora.  Częstokroć 

określany jest również maksymalny, procentowy udział kapitału 

zagranicznego we wspólnym przedsięwzięciu, w celu ograniczenia 

zakresu kontroli i możliwości decyzyjnych zagranicznego partnera.  

Prowadzenie działalności produkcyjnej przez podmioty z udziałem 

kapitału zagranicznego jest ograniczane bądź nawet zabronione w 

odniesieniu do niektórych branż i gałęzi przemysłu. Rozwiązania takie są 

przyjmowane w przypadku tzw. sektorów wrażliwych i sektorów o 

strategicznym dla kraju znaczeniu np. wojskowych.  

Jako przykład regulacji o charakterze ograniczającym przyjmowanych 

przez rządy krajów goszczących mogą posłużyć przepisy prawne 

tworzone w ramach Polityki tzw. TRIP (Trade- Related Investment 

Performance). Głównym ich celem jest zachęcenie inwestorów do zakupu 

lokalnych czynników ytwórczych  

(lokalna zawartość) i zwiększenia wielkości eksportu (minimum 

eksportowe). 133 

Mimo, iż zamiarem państw przyjmujących TRIP było stworzenie 

bodźców dla rozwoju działalności podmiotów zagranicznych w kierunku 

przynoszącym korzyści dla kraju goszczącego, to jednak postrzegane są 

one przez przedsiębiorstwa, których dotyczą - jako ograniczenia. Zarówno 

                                                 
133  -  I. A. Moosa, Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Palgrave,  

Wiltshire 2002, s. 57 
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kryterium lokalnej zawartości jak i minimum eksportowe może prowadzić 

do rosnących kosztów zmniejszając tym samym konkurencyjność.  

W ramach korporacji transnarodowej dokonywane są przepływy 

kapitałowe pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami wchodzącymi 

w jej skład położonymi w różnych krajach. Dzięki temu korporacja może 

osiągać korzyści wynikające m.in. z różnic w systemach podatkowych 

poszczególnych państw, przy czym warunkiem koniecznym dla 

dokonywania tego typu praktyk jest brak ograniczeń w transferze zysków 

pomiędzy krajami. Z punktu widzenia zagranicznego inwestora 

zasadniczą rolę odgrywają, zatem przepisy prawne kraju goszczącego 

odnoszące się do kwestii przemieszczania zysków za granicę. Niektóre 

państwa wprowadzają ograniczenia bądź zakazują dokonywania transferu 

zysków w odpowiedzi na próby korporacji transnarodowych zmierzające 

do obejścia tych ograniczeń poprzez obciążanie spółek zależnych opłatami 

licencyjnymi, narzutami kosztów prac rozwojowych, opłatami za 

zarządzanie czy stosowanie cen transferowych. Wiele państw limituje 

kwoty, jakie mogą zostać przetransferowane, do określonego procentu 

kapitału zainwestowanego lub ustala minimalną stopę zysku, jaki musi 

zostać zatrzymany w przedsiębiorstwie. Celem tego działania jest 

zmuszenie do reinwestowania części zysku w kraju goszczącym. 134 

Niektóre spośród badań empirycznych wykazały jednak zależność 

pozostającą w sprzeczności w stosunku do powyższego twierdzenia. W 

                                                 
134  - Buckley A., Inwestycje zagraniczne.  Składniki wartości i  ocena, Wydawnictwo  

Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.197 
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przypadku kilku krajów stwierdzono, iż restrykcje w stosunku do 

przemieszczania zysków za granicę nie spowodowały ograniczenia 

napływu ZIB. Szczegółowe badania wykazały, że dane zjawisko 

występuje tylko w przypadku krajów rozwijających się, gdzie korporacje 

transnarodowe rozpoczynają stopniowo wchodzenie na te rynki. 

Menedżerowie badanych przedsiębiorstw przeznaczali wypracowane 

zyski na zwiększenie zaangażowania w kraju goszczącym, dlatego też 

istniejące ograniczenia w transferze zysków postrzegane były, jako 

nieistotne w danym okresie. Ponadto inwestorzy oczekiwali, iż 

restrykcyjne przepisy ulegną zmianie w przyszłości wraz z postępem 

procesów transformacji i stopniowego otwierania się gospodarek krajów 

rozwijających się. 135 

Wśród przepisów o charakterze restrykcyjnym istotne znaczenie dla 

inwestorów zagranicznych mają ograniczenia odnoszące się do nabywania 

nieruchomości przez cudzoziemców. Konsekwencje tych obostrzeń są 

szczególnie dotkliwe w przypadku podejmowania zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich typu greenfield. W wyniku ich wprowadzenia 

ograniczeniu ulegają możliwości wyboru dogodnej lokalizacji z punktu 

widzenia rodzaju prowadzonej działalności.  

Celem przepisów prawnych jest nie tylko wprowadzanie ograniczeń i 

obowiązków w stosunku do podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego, lecz także zagwarantowanie określonych praw i ich 

ochrona. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w zagraniczne inwestycje 

                                                 
135  - 18 R. Grosse, L. J. Trevino, New Institutional Economics...op. cit., s. 134 - 135 
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bezpośrednie implikuje niejednokrotnie dokonywanie transferu 

technologii do kraju przyjmującego. Proces ten powoduje wzrost ryzyka 

niekontrolowanego rozprzestrzenienia się wiedzy technologicznej 

prowadzącego do utraty przez firmę przewagi technologicznej nad 

przedsiębiorstwami konkurencyjnymi. Przepisy prawne zapewniające 

dostateczną ochronę transferu technologii postrzegane są jako korzystny i 

nieodzowny element otoczenia instytucjonalno – prawnego kraju 

goszczącego, w szczególności przez przedsiębiorstwa o wysokim stopniu 

innowacyjności. 136 

Innym przykładem regulacji zapewniających ochronę  praw  

podmiotów gospodarczych są przepisy odnoszące się do ochrony wolnej 

konkurencji, umożliwiające skuteczną i równoprawną rywalizację o 

udziały w rynku z lokalnymi producentami. Gdy istniejące przepisy 

prawne mają charakter preferencyjny w stosunku do rodzimych 

podmiotów gospodarczych, zagraniczne przedsiębiorstwo będzie osiągało 

oczekiwane zyski w dłuższym okresie czasu, ponosząc większe niż w 

warunkach wolnej konkurencji koszty. 

Immanentną cechą zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest 

występowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w obcym 

otoczeniu.  

Długotrwałe zaangażowanie  w  kraju  goszczącym  implikuje  

konieczność  ponoszenia konsekwencji przemian i kryzysów systemu 

politycznego. Niektóre z nich  prowadzić  mogą  nawet  do  utraty  

                                                 
136  - 19 Ibidem, s. 128 
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własności,  przejęcia  przez  państwo nieruchomości, wywłaszczenia, 

dlatego też w przypadku agranicznych podmiotów gospodarczych ważną 

rolę odgrywają regulacje zapewniające ochronę praw własności. 

Otoczenie instytucjonalno – prawne determinowane jest nie tylko 

przez przepisy i regulacje prawne; ważną rolę odgrywa również sposób 

funkcjonowania systemu sądownictwa. Skuteczne egzekwowanie 

przestrzegania prawa, sprawny i szybki przebieg procedur sądowych, 

bezstronność w wydawaniu orzeczeń wpływają na wysoką, jakość 

systemu prawnego w kraju goszczącym. Ponadto, wzbudzają one zaufanie 

zagranicznych inwestorów, którzy dzięki temu chętniej angażują się w 

nowe przedsięwzięcia. Wskaźnikami odzwierciedlającymi kondycję 

systemu sądownictwa w kraju goszczącym są koszty oraz czas trwania 

postępowań sądowych. Przedłużające się w czasie i kosztowne procesy 

powodujące konieczność długotrwałego oczekiwania na ostateczne 

rozstrzygnięcia niekorzystnie wpływają na osiągane z działalności 

gospodarczej wyniki, zniechęcając tym samym potencjalnych inwestorów. 

Korzystne z punktu widzenia  zagranicznego  inwestora  przepisy  prawne 

w połączeniu z skutecznym i sprawnym funkcjonowaniem systemu 

sądownictwa stanowią solidne fundamenty i niezwykle pozytywnie 

wpływają na klimat inwestowania w danym kraju, przyciągając 

zagranicznych inwestorów.  

Międzynarodowe regulacje prawne zagranicznych przedsiębiorstw 

Ponadnarodowy charakter zjawiska zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich oraz zróżnicowanie narodowych rozwiązań prawnych 
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odnoszących się do napływu zagranicznego kapitału, spowodowały 

konieczność wypracowania regulacji na szczeblu międzynarodowym. 

Wynikają one z bilateralnych i regionalnych umów inwestycyjnych, 

wiążących obie strony, jak i multilateralnych umów inwestycyjnych o 

charakterze nieobowiązującym.  

 Istotny wkład w rozwój regulacji prawnych o wymiarze 

ponadnarodowym odnoszących się do zjawiska zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich przypisywany jest bilateralnym umowom inwestycyjnym. 

Stanowiły one podstawę dla rozwoju przepływów kapitałowych poprzez 

zapewnienie dostatecznej ochrony zagranicznym inwestorom w szerszym 

niż przewidziane w krajowym ustawodawstwie zakresie. W początkowym 

okresie w wielu przypadkach umowy bilateralne, bądź te o charakterze 

lokalnym, stanowiły podstawowy instrument ochrony prawnej 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich na szczeblu ponadnarodowym. 

Postrzegano je, jako szczególnie istotne w okresie poprzedzającym 

zawieranie porozumień międzynarodowych bądź porozumień 

regulujących przepływ ZIB w ramach organizacji gospodarczych. 

Stanowiące podstawę do zawierania  umów  multilateralnych  i  

regionalnych, umowy bilateralne zawierają regulacje dotyczące warunków 

dopuszczenia zagranicznych inwestorów na rynek kraju goszczącego, 

ogólnych zasad traktowania zagranicznego przedsiębiorstwa, jak i 

postępowania w szczególnych przypadkach (np. wojny, wywłaszczenia, 

arbitrażu). Mają one wpływ na poprawę klimatu inwestycyjnego na skutek 

wprowadzania standardów traktowania zagranicznych inwestorów oraz 
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mechanizmów rozwiązujących sporne kwestie, co sprzyja redukcji ryzyka 

inwestycyjnego. 

Niekwestionowane znaczenie wśród obowiązujących w kraju 

goszczącym regulacji odnoszących się do działalności podmiotów z 

udziałem kapitału zagranicznego posiadają również przepisy wynikające 

z zawartych umów regionalnych i multilateralnych. Ważną rolę odgrywają 

także podjęte przez kraj przyjmujący zobowiązania wynikające z 

przynależności do organizacji i ugrupowań o charakterze gospodarczym. 

Tworzenie stref wolnego handlu i specjalnych stref ekonomicznych, 

implikuje konieczność wprowadzenie do krajowego ustawodawstwa 

określonych przepisów prawnych i rozporządzeń niezbędnych dla 

implementacji przyjętych na szczeblu międzynarodowym postanowień. 

Multilateralne umowy inwestycyjne powstają, jako wynik 

wieloletnich dyskusji i negocjacji na forum międzynarodowych 

organizacji, takich jak: GATT/WTO, OECD i UNCTAD. Na szczególną 

uwagę zasługują regulacje opracowane z inicjatywy OECD. Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stała się, bowiem forum 

umożliwiającym wypracowanie kierunków liberalizacji gospodarek 

krajów członkowskich, w tym także poruszane są kwestie polityki wobec 

napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Problematyka ta 

znalazła ujęcie m.in. w następujących dokumentach o charakterze 

multilateralnym: w Deklaracji w sprawie instytucji międzynarodowych i 

przedsiębiorstw wielonarodowych, Kodeksie liberalizacji transakcji 

niewidzialnych oraz Kodeksie zasad narodowego traktowania. Zakres 
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poruszanych w nich zagadnień jest niezwykle szeroki i obejmuje przede 

wszystkim kwestie ochrony zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 

zasady traktowania inwestorów z krajów OECD, rozstrzygania sporów, 

opodatkowania oraz stosowania zachęt inwestycyjnych. 

Zasady i procedury zachowań inwestorów zagranicznych, ich prawa i 

obowiązki wobec kraju goszczącego, a także sposób traktowania 

inwestorów przez władze publiczne tegoż kraju, proponowane przez 

OECD, stanowią obecnie szeroko uznany standard podstawowych 

regulacji międzynarodowych tego obszaru działalności gospodarczej. 137 

Trzeci rodzaj międzynarodowych regulacji prawnych, stanowią 

regionalne umowy inwestycyjne obejmujące kwestie przepływu 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich między krajami określonego 

regionu. Należy, bowiem podkreślić, że polityka liberalizacji ZIB jest 

elementem szerzej rozumianej współpracy i integracji regionalnej. 

Podstawowy cel umów inwestycyjnych o charakterze regionalnym 

stanowi poprawa warunków inwestowania dla krajów członkowskich oraz 

ujednolicenie zasad inwestowania w danym regionie dla krajów trzecich.  

Oddziaływanie regionalnych regulacji na napływ zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich ma dwukierunkowy charakter i zostało 

potwierdzone przez badania J. Heinricha i D. Konana21. Po pierwsze, 

wprowadzenie zewnętrznych barier handlowych w ramach ugrupowań 

regionalnych przyciąga tzw. ZIB „przeskakujące cła”, które stanowią 

rozwiązanie alternatywne i mają substytucyjny charakter w odniesieniu do 

                                                 
137  - Ibidem, s. 128 
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eksportu dokonywanego przez inwestujące przedsiębiorstwo. Po drugie, 

dzięki dokonaniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w jednym z 

krajów członkowskich regionalnego ugrupowania, korporacja 

transnarodowa zyskuje dostęp do całego rynku regionalnego. W tym 

przypadku ekonomiczny czynnik wielkości rynku rozszerza swoje 

znaczenie na możliwość obsługiwania rynku całego regionu.  

Analiza kształtowania się regulacji prawnych zarówno na szczeblu 

międzynarodowym jak i w odniesieniu do ustawodawstwa 

poszczególnych państw wykazuje postępującą od początku lat 

osiemdziesiątych liberalizację polityki wobec zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich. Tendencja ta stanowi odzwierciedlenie zmiany podejścia 

w stosunku do napływu zagranicznego kapitału w formie ZIB.  

Postęp globalizacji oraz związane z nim przeobrażenia w gospodarce 

światowej oraz przemiany strategii korporacji transnarodowych 

spowodowały przejście od dominującej do końca lat siedemdziesiątych 

restrykcyjnej polityki wobec ZIB w kierunku liberalizującej ich napływ. 

Istotą liberalizacji polityki wobec ZIB jest łagodzenie lub usuwanie 

zniekształceń rynku, które wynikają z restrykcji stosowanych wobec 

zagranicznych inwestorów22[23]. 138 Procesy te mają na celu 

zwiększenie atrakcyjności kraju goszczącego i przyciąganie 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Znoszenie ograniczeń wpływa 

                                                 
138  - K. Przybylska, Determinanty zagranicznych...op. cit., s. 113 

- J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja...op. cit., s. 71 - 72 
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także na poprawę klimatu inwestycyjnego. Siłę napędową zachodzących 

w wielu krajach przeobrażeń stanowi upowszechniające się i zyskujące 

nowych zwolenników przekonanie o korzystnych dla gospodarki kraju 

goszczącego skutkach napływu ZIB. Spektrum działań podejmowanych w 

ramach wdrażania polityki liberalizacji implikuje większy zakres swobody 

prowadzenia działalności i szerokie możliwości wyboru potencjalnych 

lokalizacji dla zagranicznych inwestorów. 

Działalność rządowych agencji inwestycyjnych Liberalizacja polityki 

wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zmiana podejścia do 

napływu zagranicznego kapitału i dostrzeganie jego pozytywnego 

oddziaływania na rozwój gospodarczy, skłoniły wiele państw goszczących 

do przyjęcia aktywnej postawy w przyciaganiu ZIB. Inicjatywa ta 

zaowocowała m.in. utworzeniem w krajach przyjmujących 

wyspecjalizowanych rządowych agencji inwestycyjnych, prowadzących 

działalność informacyjno – promocyjną. Podstawowym dążeniem tych 

instytucji jest dostarczenie inwestorom pakietu informacji dotyczących 

warunków inwestowania w danym kraju goszczącym. W tym celu 

gromadzone i publikowane są wszelkie niezbędne z punktu widzenia 

zagranicznego inwestora dane statystyczne, przepisy prawne, informacje 

o ulgach inwestycyjnych, tendencjach i perspektywach gospodarczych, 

zmianach na rynku finansowym. Ponadto sporządzane są szczegółowe 

analizy i raporty odnoszące się m.in. do oceny aktualnego stanu inwestycji 

zagranicznych w kraju goszczącym i poszczególnych regionach oraz 
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umożliwiające uporządkowanie informacji dotyczących ekonomicznych, 

prawnych i społecznych uwarunkowań klimatu inwestycyjnego.  

Wśród publikowanych przez rządowe agencje inwestycyjne 

materiałów znajdują się również bazy ofert inwestycyjnych, 

umożliwiające zagranicznym inwestorom dokonywanie przeglądu 

aktualnych możliwości inwestowania w kraju goszczącym.  

Nadrzędnym i podstawowym celem rządowych instytucji 

inwestycyjnych jest kreowanie pozytywnego wizerunku danego kraju, 

jako atrakcyjnego miejsca lokalizacji zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich. Kluczowe narzędzie umożliwiające realizację tego zadania 

stanowią ukierunkowane na przyciąganie zagranicznych inwestorów 

szeroko rozumiane działania promocyjne. Skierowane są one w głównej 

mierze do organizacji rządowych, kół biznesu, jak i środowisk 

opiniotwórczych. Instrumenty realizacji funkcji promocyjnej obejmują 

organizację konferencji, seminariów, targów inwestycyjnych, wydawanie 

różnego rodzaju publikacji zawierających informacje o warunkach i 

możliwościach inwestowania w kraju goszczącym. Akcje promocyjne 

prowadzone są zazwyczaj za pomocą środków masowego przekazu w 

krajach macierzystych potencjalnych inwestorów.  

Agencje rządowe nie reprezentują bezpośrednio żadnej ze stron 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, dlatego też programy promocyjne ich 

autorstwa postrzegane są, jako wiarygodne, bezstronne i neutralne. Pełnią 

tym samym rolę pośrednika i negocjatora między zagranicznym 

inwestorem a rządem lub przedsiębiorstwem krajowym. Beneficjentami 



 
 

218 

 

oferowanej przez agencje pomocy stają się niejednokrotnie również 

podmioty gospodarcze z kraju goszczącego, poszukujące współpracy z 

zagranicznym partnerem.  

Rządowe agencje podejmują także działania polegające na udzieleniu 

bezpośredniej pomocy zagranicznym inwestorom w trakcie realizacji 

inwestycji.  

Szerokie spektrum podejmowanych inicjatyw obejmuje, zatem pomoc 

na wszystkich etapach dokonywania zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich w kraju goszczącym.  

Zaliczane do otoczenia instytucjonalnego rządowe agencje 

inwestycyjne realizują wyżej wymienione zadania przy współpracy z 

przedstawicielami: rządu i parlamentu, władz regionalnych oraz 

organizacji pozarządowych, takich jak izby przemysłowo – handlowe, 

branżowe czy organizacje samorządowe.  

System bodźców inwestycyjnych 

Złożoność systemu bodźców inwestycyjnych oraz różnorodność 

stosowanych w jego ramach instrumentów, powoduje trudności w 

jednoznacznym klasyfikowaniu tego składnika klimatu inwestycyjnego. 

W niniejszym artykule zaliczono system bodźców do czynników o 

charakterze administracyjnym, bowiem zachęty przyznawane są 

zagranicznym inwestorom na drodze ściśle określonych procedur i 

uzależnione od decyzji władzy administracyjnej..  

Udogodnienia w postaci zachęt dla zagranicznych inwestorów 

przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju 
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goszczącego i sprzyjają kształtowaniu się korzystnego klimatu 

inwestycyjnego. System bodźców stosowany jest przez kraje przyjmujące, 

nie tylko w celu przyciągnięcia ZIB, ale także skierowania ich w pożądane 

branże i regiony. Bodźce inwestycyjne można zdefiniować, jako korzyści 

o charakterze ekonomicznym, które mają skłaniać konkretne zagraniczne 

przedsiębiorstwo lub określony rodzaj przedsiębiorstw do postępowania w 

kraju goszczącym w określony sposób.  

Wśród stosowanych przez kraje przyjmujące środków, zachęcających 

zagranicznych inwestorów do dokonywania ZIB, można wyróżnić 

następujące rodzaje bodźców inwestycyjnych: 

 Fiskalne, których głównym celem jest redukcja obciążeń 

podatkowych za 

 Granicznych inwestorów; 

 Finansowe, polegające na bezpośrednim dostarczeniu 

zagranicznemu inwestorowi prze rząd kraju goszczącego środków 

do finansowania ZIB; 

 Pośrednie, umożliwiające podniesienie zyskowności inwestycji 

zagranicznych.  

Wśród bodźców o charakterze fiskalnym można wyróżnić: 

 Ulgi podatkowe; 

 Wakacje podatkowe; 

 Ulgi celne; 

 Przyspieszoną amortyzację; 

 Możliwość odpisania strat od przyszłych dochodów; 
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 Obniżenie składek ubezpieczeniowych. 139 

Korzyści fiskalne należą do najczęściej stosowanych zachęt dla 

inwestorów zagranicznych.  Głównym celem państw  goszczących  

wprowadzających bodźce fiskalne jest skierowanie napływającego 

kapitału w formie ZIB do priorytetowych gałęzi przemysłu bądź 

określonych regionów kraju lub skłonienie zagranicznych inwestorów do 

podejmowania odpowiednich zobowiązań eksportowych oraz 

przyczyniania się do wzmocnienia zdolności technologicznych i 

innowacyjnych kraju. 140 

Bodźce finansowe wiążą się z możliwością korzystania z funduszy 

państwowych, udzielanych bezpośrednio inwestorom zagranicznym w 

postaci subsydiowania płac, marketingu i kosztów uzyskania kapitału, 

rządowych gwarancji kredytowych i subwencjonowania oprocentowania 

kredytów.  Zachęty o charakterze finansowym obejmują ponadto sprzedaż 

ziemi i budynków po obniżonej cenie lub przekazanie ich za darmo; 

pokrycie kosztów przeszkolenia załogi; preferencyjne kredyty rządowe 

oraz preferencyjne ubezpieczenia rządowe kredytów i należności. 141 

Wśród zachęt pośrednich o istotnym znaczeniu należy wyodrębnić 

subwencjonowanie infrastruktury, dostarczanie wszelkich informacji 

niezbędnych dla inwestora o charakterze produkcyjnym, rynkowym, 

prawnym, administracyjnym; preferencyjne kontrakty rządowe oraz 

                                                 
139  - J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja...op. cit., s. 71 - 72 
140  - Z. Sadowski (red.), Kapitał zagraniczny...op. cit., s. 43 
141  - J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja...op. cit., s. 72 
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protekcyjne taryfy importowe chroniące inwestorów przed konkurencją. 

142 

Niektóre spośród zachęt przysługują zagranicznym inwestorom po 

spełnieniu przez nich określonych warunków, pozostałe zaś mają 

charakter bezwarunkowy. Bodźce inwestycyjne warunkowe mogą być 

przyznane na stałe podmiotom spełniającym ustalone wymagania bądź 

decyzja w tym zakresie należy do władzy administracyjnej. Posiada ona 

uprawnienia do udzielania zachęt inwestycyjnych przed (ex ante) lub po 

(ex facto) spełnieniu przez zagranicznego inwestora określonych 

warunków, przy czym przebieg tej procedury uzależniony jest od rodzaju 

bodźca. 143 

Siła i kierunek oddziaływania poszczególnych bodźców są 

zróżnicowane w zależności od strategii korporacji transnarodowych, ich 

motywacji oraz rozmiaru przeprowadzanych inwestycji. Mimo, iż w 

literaturze przedmiotu dominują poglądy o niewielkiej roli bodźców 

inwestycyjnych w przyciąganiu ZIB, należy jednak pamiętać, że ich 

znaczenie może okazać się decydujące w przypadku, gdy wybór 

dokonywany jest pomiędzy oferującymi podobne warunki lokalizacjami.  

Krytycy stosowania przez kraje goszczące bodźców inwestycyjnych 

argumentują, że zachęty przyznawane zagranicznym inwestorom mogą 

prowadzić do faworyzowania wielkich korporacji kosztem mniejszych 

przedsiębiorstw.  

                                                 
142 - Ibidem, s. 72 
143  - K. Przybylska, Determinanty .....op. cit., s. 122 
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Ponadto wprowadzanie bodźców inwestycyjnych stanowi złamanie 

zasady równego traktowania krajowych i zagranicznych inwestorów. W 

związku z powyższym kraje, które wprowadziły system bodźców, coraz 

częściej ograniczają lub zaprzestają ich stosowania.  

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych 

Jednym ze  sposobów  przyciągania  zagranicznych  inwestycji  

bezpośrednich przez kraje goszczące jest tworzenie specjalnych stref 

ekonomicznych, stref wolnocłowych i parków technologicznych. Na mocy 

rozporządzeń i decyzji administracyjnych powstają obszary oferujące 

zagranicznym inwestorom szeroki i atrakcyjny pakiet bodźców 

inwestycyjnych oraz innych udogodnień. Dzięki kompleksowej ofercie 

inwestycyjnej , specjalne strefy i inne formy organizacyjne o podobnym 

charakterze, stają się bardziej konkurencyjne w rywalizacji o kapitał 

zagraniczny w porównaniu do pozostałych obszarów. Działający już na 

ich terenie inwestorzy zagraniczni i skoncentrowane wokół instytucje 

otoczenia biznesu postrzegane są, jako swoistego rodzaju rekomendacja i 

magnes w przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.  

Najczęściej stosowanym  w  przypadku  specjalnych  stref  

ekonomicznych rodzajem zachęt są bodźce o charakterze fiskalnym, w 

szczególności zaś ulgi podatkowe, wakacje podatkowe i przyspieszona 

amortyzacja. W związku z tym niezbędne wydaje się objaśnienie roli i 

oddziaływania wysokości stopy podatkowej i skutków jej obniżenia na 

decyzje lokalizacyjne podejmowane przez zagranicznych inwestorów.  
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Zagadnienie wpływu wysokości podatków na kształtowanie się 

napływu  

ZIB do kraju goszczącego jest kwestią sporną, dlatego też w literaturze 

przedmiotu funkcjonuje wiele różniących się od siebie podejść i 

interpretacji w odniesieniu do istnienia tej zależności. Poglądy 

poszczególnych autorów cechuje daleko idąca rozbieżność: od stwierdzeń, 

iż podatki nie wpływają na wielkość napływu ZIB (D. W. Carlton), przez 

zwolenników hipotezy, iż wpływ ten istnieje, aczkolwiek jest niewielki 

(M. Wasylenko), po opinie wykazujące silną zależność pomiędzy tymi 

zmiennymi (R. J. Newman, T. J. Bartik, L. J. Helms, L. E. Papke). 144 

Określając znaczenie podatków, jako składnika klimatu 

inwestycyjnego, należy pamiętać o zróżnicowaniu systemu podatkowego, 

jeśli chodzi o przedmiot, podstawę i stopę opodatkowania. Wśród 

najczęściej stosowanych obciążeń podatkowych wymienić należy podatek 

CIT, podatki pośrednie - od wartości dodanej (VAT), w niektórych 

przypadkach stosowana jest nazwa: goods and services tax (GST), podatki 

importowe. Wybrane kraje stosują także podatek od zysków z różnic w 

kursach walutowych. W większości przypadków podmioty z udziałem 

kapitału zagranicznego, płacą podatji takie same jak przedsiębiorstwa 

lokalne. 

Argumentem potwierdzającym znaczenie wysokości podatków dla 

napływu ZIB do kraju goszczącego jest lokalizowanie przez wiele 

korporacji transnarodowych swojej działalności w tzw. „rajach 

                                                 
144  -  I. A. Moosa, Foreign Direct...op. cit., s. 53 
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podatkowych”. Określenie to zostało skonstruowane w odniesieniu do 

państw oferujących bardzo niskie (Wyspy Dziewicze) bądź zerowe 

(Wyspy Bahama, Bermudy, Kajmany) stawki opodatkowania. „Raje 

podatkowe” charakteryzują się ponadto: znaczącym zakresem ochrony 

interesów zagranicznych inwestorów, polityczną i ekonomiczną 

stabilnością, rozwiniętym systemem bankowym, dobrymi warunki 

transportowymi i komunikacyjnymi oraz mało skomplikowanymi 

procedurami założenia firmy. 145 

Udogodnienia te stanowią jedynie dodatkową korzyść dla inwestorów, 

podstawową zaletą pozostają jednak kwestie podatkowe. Państwa, które 

starają się przyciągnąć zagraniczny kapitał poprzez stworzenie 

atrakcyjnych warunków funkcjonowania dla podmiotów z udziałem 

kapitału zagranicznego oferują system ulg i zwolnień podatkowych. 

Zakres stosowania tych zachęt jest zróżnicowany, najczęściej jednak 

zwolnienia podatkowe, nazywane „wakacjami” podatkowymi oraz inne 

bodźce fiskalne, takie jak np. przyspieszona amortyzacja, przysługują 

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref. 

W ten sposób powstają na terenie kraju obszary charakteryzujące się 

wyższym stopniem atrakcyjności i stwarzające zlokalizowanym tam 

podmiotom gospodarczym warunki dla rozwoju efektywności i 

konkurencyjności.  

                                                 
145  - Ibidem, s. 169 - 170 
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2.3. Czynniki polityczne 

Wyniki badań mających na celu zidentyfikowanie charakteru i stopnia 

korelacji pomiędzy niepewnością polityczną a zagranicznymi 

inwestycjami bezpośrednimi są w znacznym stopniu zróżnicowane. 

Analiza przeprowadzona przez Y. Aharoniego prowadziła do wniosku, iż 

związek pomiędzy niepewnością polityczną a ZIB zależy od wielkości 

rynku kraju goszczącego – im większy rynek kraju napływu, tym związek 

ten jest słabszy. Stabilizacja polityczna, jako czynnik przyciągający ZIB 

szczególnie ważna jest w początkowym okresu inwestowania. Istnieje też 

zależność między wielkością strumienia napływu ZIB a stopiem rozwoju 

gospodarczego kraju goszczącego. Polityczna stabilność ma większe 

znaczenie w przypadku krajów rozwijających się, podczas gdy w krajach 

wysoko rozwiniętych - dominującą rolę odgrywają czynniki ekonomiczne.  

Wnioski dotyczące siły oddziaływania uwarunkowań politycznych na 

zagraniczne inwestycje bezpośrednie zostały również sformułowane przez 

R. Lucasa. Stwierdził on, że pozytywne wydarzenia polityczne mają 

nieznaczny wpływ na napływ kapitału w postaci ZIB, podczas gdy rola 

negatywnych jest znacząca. 146 

W przypadku czynników o charakterze politycznym pojawiają się 

trudności w dokonaniu jednoznacznej oceny ich wpływu na napływ ZIB. 

Pojawiają się wątpliwości przy rozstrzyganiu, które spośród wydarzeń 

politycznych postrzegane są, jako niekorzystne przez zagranicznych 

                                                 
146  - K. Przybylska, Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich do Polski, „Ekonomista”, 1998, nr 2-3,s. 333 
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inwestorów. Jaki poziom politycznej niestabilności jest, zatem przez nich 

tolerowany? Różnorodność podejść w ocenie wpływu czynników 

politycznych na ZIB wynika z następujących powodów: 

-trudno zmierzyć polityczną niestabilność i związane z nią ryzyko 

inwestowania, 

-to samo wydarzenie polityczne może wywołać różne reakcje w 

zależności od kraju i sektora, będącego miejscem ZIB,  

-polityczna niepewność nie musi oznaczać wzrostu ryzyka 

politycznego wobec ZIB Z pewnością jednak przemiany dokonujące się 

na scenie politycznej kraju goszczącego są w swoich skutkach odczuwalne 

również dla podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału 

zagranicznego. Przejmująca władzę nowa ekipa rządząca dąży do 

realizacji własnych celów, zarówno politycznych, jak i gospodarczych.  

Założenia programowe frakcji politycznych i stosunek  ich członków do 

napływu zagranicznego kapitału do kraju ma istotne znaczenie dla 

inwestorów.  

Ponoszą oni ryzyko związane z powołaniem władz charakteryzujących 

się negatywnym nastawieniem w odniesieniu do napływu zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich, które poprzez rozwiązania ustawodawcze i 

administracyjne będą utrudniały bądź uniemożliwiały prowadzenie 

działalności przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Z 

ekonomicznego punktu widzenia polityka dyskryminacyjna może 

prowadzić do utrudnień w przepływach kapitałowych w ramach korporacji 

transnarodowej i w konsekwencji do spadku zysków podmiotów z 
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udziałem kapitału zagranicznego. Brak politycznej stabilności 

niekorzystnie wpływa, zatem na wielkość strumienia napływu 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dlatego też zdaniem F. 

Schneidera i B. S. Frey’a uwzględnienie w modelach teoretycznych 

czynników politycznych zwiększa ich moc objaśniającą odnoszącą się do 

klimatu inwestycyjnego. 147 

Wśród czynników o charakterze politycznym istotną rolę odgrywają 

nie tylko działania podejmowane przez sprawujących władzę, ale również 

ideologia i siła opozycji oraz przyjęty przez nią model relacji z 

przedstawicielami koalicji rządzącej. Radykalizm rozwiązań, miażdżąca, 

lecz mało konstruktywna krytyka  

i brak skłonności do współpracy ze strony ugrupowań opozycyjnych 

nie sprzyjają pozytywnemu wizerunkowi kraju i działaniu na korzyść 

społeczeństwa. Warto wspomnieć również o pozycji związków 

zawodowych w państwie goszczącym, gdyż rola tych organizacji w życiu 

politycznym kraju może okazać się szczególnie znacząca. Sposób 

rozstrzygania sporów pomiędzy pracodawcami i pracownikami oraz siła 

przetargowa związków zawodowych stanowi istotny punkt 

zainteresowania zagranicznych inwestorów.  

Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych najbardziej korzystna 

jest stabilna i konsekwentna polityka gospodarcza rządu, przejrzyście 

zdefiniowana, której reguły są powszechnie znane i akceptowane. 

Realizowanie długoterminowych planów gospodarczych uniemożliwiają 

                                                 
147  - 31 I. A. Moosa, Foreign Direct... op. cit., s. 50 
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jednak zmiany zachodzące na scenie politycznej kraju goszczącego. 

Niejednokrotnie partia, która dochodzi do władzy, opiera swój program na 

krytyce swoich poprzedników i prowadzonej przez nich polityki także w 

sferze gospodarczej, dlatego też nie kontynuuje rozpoczętych reform, lecz 

wprowadza własne rozwiązania. Im częstsze i bardziej radykalne zmiany 

na scenie politycznej, tym zmniejsza się możliwość przewidywania 

kolejnych posunięć i rośnie ryzyko, wynikające z niepewności.  

Należy podkreślić, iż ryzyko polityczne w niektórych krajach 

obejmuje zdecydowanie bardziej radykalne zmiany na  scenie  politycznej.  

Znajduje to odzwierciedlenie szczególnie w odniesieniu do narodów 

walczących o niepodległość, państw borykających się z wojną domową, 

rebelią, bezprawnym przejęciem władzy. Ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej oceniane, jako bardzo wysokie jest w krajach 

prowadzących działania wojenne. Do czynników wpływających na ryzyko 

polityczne zalicza się również porwania dla okupu personelu firmy oraz 

zamieszki i strajki.  

Ryzyko polityczne może pojawić się także, gdy suwerenna władza 

kraju goszczącego dzięki swoim uprawnieniom ustawodawczo – 

wykonawczym nieoczekiwanie zmieni otoczenie, w którym podmioty z 

udziałem kapitału zagranicznego prowadzą działalność gospodarczą. 148 

Zmiany te dotyczą głównie sfery instytucjonalno – prawnej, aczkolwiek 

konsekwencje przyjętych rozwiązań stają się odczuwalne w dłuższej 

                                                 
148  -  R. Grosse, L. J. Trevino, New Institutional Economics...op. cit., s. 130 
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perspektywie czasowej także w otoczeniu ekonomicznym. Niepewność 

stanowi immanentną cechę otoczenia politycznego, dlatego też 

wynikające z niej ryzyko i koszty powinny być uwzględniane w procesie 

podejmowania decyzji  o  zaangażowaniu  się  w  zagraniczne  inwestycje 

bezpośrednie w kraju goszczącym. Czynniki te wydają się być bardziej 

istotne w przypadku ZIB niż w odniesieniu do pozostałych rodzajów 

inwestycji ze względu na ich długoterminowy charakter.  Przedsiębiorstwo 

charakteryzujące się niską tolerancją niepewności będzie, zatem 

ograniczało alokację kapitału w krajach goszczących o wysokim ryzyku 

politycznym. 

3. Poziom ryzyka inwestycyjnego,  

Poziom ryzyka inwestycyjnego, jako syntetyczny wskaźnik oceny 

klimatu inwestycyjnego 

Dokonywanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich implikuje 

konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów i ryzyka związanego z 

funkcjonowaniem w obcym otoczeniu. Ocena poziomu ryzyka 

inwestycyjnego wymaga uwzględnienia, m.in. ryzyka politycznego oraz 

niekorzystnego kształtowania się wskaźników ekonomicznych. 

Otrzymane w wyniku analizy wskaźniki umożliwiają przedsiębiorstwom 

dokonywanie porównań pomiędzy potencjalnymi lokalizacjami i 

zidentyfikowanie krajów o dużej atrakcyjności. Ponadto korporacje 

transnarodowe powinny na bieżąco śledzić wartości tychże wskaźników w 

odniesieniu do państw, w których podjęły już działalność produkcyjną. 
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W zależności od sposobu pomiaru ryzyka inwestycyjnego w kraju 

goszczącym, wyróżnia się makro – i mikroocenę ryzyka. Makroocena 

odnosi się do ogólnej oceny ryzyka kraju bez uwzględnienia 

specyficznych cech  branży, w której dana korporacja transnarodowa 

prowadzi swoją działalność. Ma ona charakter uniwersalny, gdyż znajduje 

zastosowanie bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa czy gałąź 

przemysłu. Jest ona wykorzystywana przy tworzeniu rankingów ryzyka 

kraju w magazynach finansowych takich jak: „ Euromoney” i 

„Institutional Investor”. 149 

Mikroocena koncentruje się natomiast na analizie specyficznych dla 

branży elementów ryzyka kraju. Stanowi, zatem idealne, w przypadku 

indywidualnego przedsiębiorstwa, uzupełnienie informacji uzyskanych na 

podstawie makrooceny, prowadząc tym samym do poprawy dokładności 

oceny.  

Makroocena może być przeprowadzona przez niezależny, zewnętrzny 

zespół, jak w wypadku rankingu magazynu „Euromoney”, podczas gdy 

mikrooceny dokonują korporacje transnarodowe. 150 

Ranking magazynu „Euromoney” konstruowany jest przy 

uwzględnieniu wskaźników politycznych i ekonomicznych. Analiza 

obejmuje także wskaźniki zadłużenia lub kredytowe, które 

odzwierciedlają zdolność kraju do obsługi długu i uzyskania kredytu. 

                                                 
149  - I. A. Moosa, Foreign Direct...op. cit., s. 134 - 135 
150  - Ibidem, s. 135 
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Wskaźniki ekonomiczne i polityczne stanowią razem 50 % wag, pozostała 

połowa podzielona jest pomiędzy siedem wskaźników zadłużenia i 

zdolności kredytowej. Znaczenie ostatniej z wymienionych grup 

mierników jest szczególnie istotne przy udzielaniu międzynarodowych 

pożyczek, aczkolwiek znajdują one zastosowanie także przy pomiarze 

ryzyka w odniesieniu do zagranicznych inwestycji bezpośrednich.  

Wśród czynników o charakterze politycznym, będących elementem 

ryzyka inwestycyjnego, najczęściej badane są: relacje między rządem 

kraju goszczącego a rządem kraju macierzystego korporacji 

transnarodowej, historyczna stabilność rządu kraju goszczącego oraz 

prawdopodobieństwo wojny. Poddawane ocenie czynniki ekonomiczne 

powinny zaś zawierać wartość bieżącą oraz przewidywaną głównych 

wskaźników makroekonomicznych takich jak: wzrost gospodarczy, 

inflacja, deficyt budżetowy, stopa procentowa, bezrobocie, bilans 

płatniczy i jego składniki.  Warto jednakże zaznaczyć, iż zidentyfikowanie 

najważniejszych z punktu widzenia makrooceny czynników 

ekonomicznych i politycznych oraz przypisywanie im określonych wag 

przysparza wielu trudności i wiąże się z koniecznością dokonywania 

wyborów, dlatego też proces ten naznaczony jest pewna dozą 

subiektywizmu.  

Mikrocena ryzyka kraju zawiera ocenę ryzyka  mikropolitycznego  i  

mikroekonomicznego. Jako przykład pierwszego rodzaju ryzyka może 

posłużyć wprowadzenie przez rząd ograniczeń wyłącznie w odniesieniu 

do branży, w ramach, której funkcjonuje korporacja transnarodowa, 
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natomiast ryzyko mikroekonomiczne wiąże się z wrażliwością 

przychodów przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. 151 

Wśród wielu metod oceny poziomu ryzyka inwestycyjnego na 

szczególną uwagę zasługuje metoda delficka, w której ocena dokonywana 

jest indywidualnie przez wyznaczone osoby. Uczestnikami procesu 

oceniania mogą być pracownicy przedsiębiorstwa bądź zewnętrzni 

konsultanci, dopuszczane jest także stworzenie grupy mieszanej. 

Koordynator projektu na podstawie otrzymanych indywidualnych opinii 

konstruuje rozwiązanie kompromisowe. W ramach tej metody nie odbywa 

się grupowa dyskusja, dlatego też uczestnicy, formułując swoją opinię 

indywidualnie, nie stają się obiektem grupowej presji.  

Oceny ryzyka inwestycyjnego można również dokonywać poprzez 

zbieranie informacji od dyplomatów, dziennikarzy, ekonomistów, 

analityków finansowych i innych profesjonalistów, którzy mają fachową 

wiedzę na temat badanego kraju.  Podstawową wadą tej metody jest jej 

niesystematyczny charakter, ponadto łatwo podważyć słuszność 

otrzymanej oceny, ponieważ powstaje ona w oparciu o subiektywne opinie 

ludzi z otoczenia przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorstwo rozważające podjęcie działalności produkcyjnej na 

terenie kraju przyjmującego może dokonać także oceny ryzyka na 

podstawie informacji zebranych podczas spotkań z członkami rządu, 

ludźmi biznesu i konsumentami z kraju potencjalnej inwestycji.  

                                                 
151  - Ibidem, s. 135 - 136 
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Oceny ryzyka inwestycyjnego dokonuje również Bank Światowy, 

publikując corocznie indeks ryzyka inwestycyjnego BERI (Business 

Environment Risk Intelligence). Składa się on z politycznego wskaźnika 

ryzyka PRI (Politycal Risk Index) oraz ze wskaźników ryzyka działalności 

gospodarczej ORI (Operation Risk Index). Pierwszy z nich obejmuje 

analizę kraju pod względem najważniejszych przyczyn ryzyka 

politycznego, a mianowicie: podziału sceny politycznej, konfliktów 

etnicznych i religijnych, występowania wrogich tendencji w stosunku do 

zagranicznych inwestorów oraz społecznych konfliktów 

uwidaczniających się w demonstracjach i ulicznych rozruchach36. 152 

Drugi ze składników indeksu BERI odzwierciedla ryzyko działalności 

gospodarczej. Wskaźnik ORI pozwala na dokonanie oceny uwarunkowań 

ekonomicznych klimatu inwestycyjnego w kraju goszczącym. Jego 

wartość ustalana jest na podstawie analizy czynników wynikających z 

makroekonomicznej polityki rządu, przy czym szczególne znaczenie 

przypisuje się polityce monetarnej i fiskalnej dotyczącej stopy 

procentowej, kształtowania się kursów wymiany walut oraz systemu 

podatkowego. 153 

Publikowane przez Bank Światowy zestawienie stanowi jedno z wielu 

opracowanych przez wyspecjalizowane instytucje klasyfikacji i 

rankingów dotyczących ryzyka inwestycyjnego. Do najbardziej znanych 

                                                 
152  - K. Przybylska, Determinanty zagranicznych...op. cit., s. 127 
153  - Ibidem, s. 128  
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należą rankingi sporządzane przez międzynarodowe agencje „Standard 

and Poor’s” oraz „Moody’s” i przez czasopisma ekonomiczne takie jak: 

„Institutional Inwestor”, „The Wall Street Journal Europe’s” i 

„Euromoney”. Materiały te postrzegane są przez zagranicznych 

inwestorów, jako istotne źródło informacji a niejednokrotnie pełnią rolę 

syntetycznych wskaźników wykorzystywanych w procesie dokonywania 

wyboru miejsca lokalizacji inwestycji. Miejsce w rankingu oraz zmiany i 

przesunięcia pozycji rankingowej danego państwa stanowią, bowiem 

odzwierciedlenie zachodzących w nim przemian ekonomicznych i 

politycznych, dlatego też mogą być postrzegane przez zagranicznych 

inwestorów, jako sygnał o polepszeniu lub pogorszeniu się klimatu 

inwestycyjnego w tym kraju.  

Podsumowanie 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, klimat inwestycyjny w kraju 

goszczącym jest zjawiskiem złożonym, na które ma wpływ wiele 

różnorodnych czynników, o różnej sile oddziaływania na decyzje 

lokalizacji ZIB. Współcześnie, w warunkach rosnącej rywalizacji krajów 

w przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, określanej, jako 

„wojna miejsc” (place-war), czynnikiem decydującym i często 

przesądzającym o wyborze lokalizacji ZIB jest klimat inwestycyjny. Z 

tego też względu rządy krajów zainteresowanych zwiększeniem napływu 

tych inwestycji powinny prowadzić politykę proinwestycyjną. Jej istotną 

cechą powinno być pozytywne i przyjazne nastawienie do przedsięwzięć 
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zagranicznych inwestorów i podejmowanie systematycznych wysiłków na 

rzecz poprawy uwarunkowań klimatu inwestycyjnego.  
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Rozdział Cztarnasty 

Inwestycje spadły – i na świecie, i w Polsce w 

roku 2017 

Autor:  Małgorzata Grzegorczyk, 06.06.2018 

Mniej było w ostatnim roku międzynarodowych fuzji i przejęć, mniej 

projektów fabryk budowanych od zera. W Polsce BIZ spadły o ponad 

połowę. W tym roku eksperci UNCTAD liczą na lekkie ożywienie. Zaciętą 

walkę o inwestycje prowadzi większość państw - już ponad 80 przyjęło 

strategie rozwoju przemysłu. 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) na świecie spadły w 2017 

r. o 23 proc., wynika z dorocznego World Investment Report 

opublikowanego przez UNCTAD. W krajach rozwiniętych i znajdujących 

się w fazie transformacji tąpnięcie było znaczące, podczas gdy 

w gospodarkach rozwijających się wzrost był bliski zeru. 

Globalne BIZ spadły w roku 2017 do 1,43 bln dol., co kontrastowało ze 

wzrostem PKB i handlu. Na spadek łącznego wyniku złożyła się mniejsza 

o 22 proc. wartość międzynarodowych fuzji i przejęć (694 mld dol. wobec 

887 mld dol. w 2016 r.) oraz aż o 14 proc. niższa wartość (720 mld dol.) 

ogłoszonych projektów inwestycji od podstaw (ang. greenfield). 

 

Zmiana w grupie liderów 

USA utrzymały w 2017 r. pierwsze miejsce wśród krajów, do których 

napływa najwięcej inwestycji zagranicznych. Drugą pozycję zajęły Chiny 
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zdecydowanie dyskredytując Wielką Brytanię, która w ogóle wypadła 

z pierwszej dwudziestki. Trzecie miejsce po 2017 r. należy do Hongkongu. 

Gwałtowny spadek inwestycji w Wielkiej Brytanii do 15 mld dolarów 

to, zdaniem ekspertów UNCTAD, efekt spadku megatransakcji – mniej 

było na całym świecie fuzji i przejęć, mniej zmian właścicielskich 

w międzynarodowych koncernach, które rok wcześniej znacząco 

podniosły poziom BIZ. Wartość fuzji i przejęć była o 29 proc. niższa. Tę 

zmianę mocno odczuły nawet USA, w których mimo utrzymania 1. 

miejsca napływ BIZ spadł o 182 mld dol. 
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 BIZ do krajów rozwijających się utrzymały się na stabilnym 

poziomie 671 mld dolarów, ale to oznacza, że nie odrobiły 10-proc. 

spadku z 2016 r. 

 Inwestycje do gospodarek w fazie transformacji spadły o 27 proc., 

do 47 mld dolarów. To najniższy poziom od 2005 r. 

 Inwestycje do Afryki nadal się kurczyły – wyniosły 476 mld 

dolarów, o 21 proc. mniej niż rok wcześniej. 

 Azja odzyskała pozycję największego odbiorcy BIZ na świecie. W 

2017 r. napłynęło tam 476 mld dolarów. 

 BIZ do Ameryki Łacińskiej i Karaibów urosły o 8 proc., do 151 

mld dolarów – wzrost zanotowały po raz pierwszy od sześciu lat, 

ale napływ jest wciąż poniżej rekordowego 2011 r. 

 Do krajów najmniej rozwiniętych popłynęło o 17 proc. mniej 

inwestycji zagranicznych (26 mld dolarów). 

 BIZ do krajów rozwiniętych zanurkowały o 37 proc., do 712 mld 

dolarów. 

Wielka Brytania zmieniła natomiast istotnie swoją pozycje rankingową 

wśród krajów, z których wypływa najwięcej BIZ – ze 158. na 4. miejsce. 

W czołówce tej listy utrzymały się USA, Japonia i Chiny. 

Jak na tym tle wygląda Polska? W ubiegłym roku BIZ spadły u nas do 

6,43 mld dolarów z 13,9 mld dol., a więc były o ponad połowę niższe. 

Pierwszy raz od 2013 roku znowu lepsi byli od nas Czesi, którzy pozyskali 

projekty za 7,4 mld dol. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja na 

Węgrzech – w 2016 r. odpłynęło stamtąd 5,8 mld dol., w 2017 r. wpłynęło 
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niemal 2,5 mld dolarów. Również Słowacja wyszła z minusa na plus 

pozyskując inwestycje warte niemal 2,3 mld dolarów. Łotwa miała prawie 

pięciokrotnie więcej BIZ niż rok wcześniej (721 mln dol.), a Litwa – 

dwukrotnie (596 mln dol.). 

Polskie firmy zainwestowały za granicą 3,6 mld dol., podczas gdy 

w 2016 r. było to ponad 8 miliardów dolarów, a w 2015 r. 4,9 mld dolarów. 

To wciąż jednak najlepszy wynik wśród krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej. Daleko Polsce do Wielkiej Brytanii (99,6 mld dolarów 

inwestycji na innych rynkach), Niemiec (82,3 mld dolarów) czy Francji 

(58,1 mld dolarów). Lepsze w Unii Europejskiej były też Austria, Belgia, 

Dania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania i Szwecja. 

Szanse i zagrożenia 

W tym roku eksperci UNCTAD przewidują delikatny wzrost BIZ na 

świecie – o 5 proc., do 1,5 bln dolarów, będzie to jednak wciąż poniżej 

średniej z ostatniej dekady. 

 Inwestycje do Afryki mogą odbić o ok. 20 proc., 

 Do Azji utrzymają się na poziomie z 2017 r., 

 Do Ameryki Łacińskiej nieco spadną, 

 Do gospodarek przechodzących transformację wzrosną o 20 proc., 

 Do krajów rozwiniętych urosną o 5-10 proc., do 770 milionów 

dolarów. 

 W Europie zwiększą się o 15 proc., 

 W Ameryce Północnej o 5 proc. 
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Przepływom kapitału mogą zaszkodzić napięcia polityczne. UNCTAD 

zakłada, że międzynarodowe koncerny będą prawdopodobnie 

wstrzymywać się z inwestycjami do czasu stabilizacji klimatu. Komitet ds. 

inwestycji zagranicznych w USA, CFIUS, aktywniej niż kiedyś blokuje 

i zniechęca do przejęć amerykańskich firm. Komisja Europejska, Niemcy, 

Włochy i Wielka Brytania ogłosiły reformy kontroli inwestycji już w 2017 

r. Reforma podatkowa w USA, która zachęca amerykańskie firmy do 

ściągnięcia kapitału z zagranicznych spółek (chodzi o ponad 3,2 bln 

dolarów), spowoduje spadek inwestycji z USA. 

 

Nieco inny obraz daje na razie opublikowane w raporcie UNCTAD 

badanie przeprowadzone wśród szefów międzynarodowych korporacji. 

Prawie 80 proc. z nich planuje w tym roku zwiększenie inwestycji. 30 

proc. z grupy osób, która uważa inwestycje w najbliższych trzech latach 

za wysoce prawdopodobne lub prawdopodobne stawia na kraje rozwinięte, 

a prawie 20 proc. – na rozwijające się gospodarki w Azji, Ameryce. 

https://forsal.pl/artykuly/1132545,inwestycje-spadly-i-na-swiecie-i-w-polsce.html 

 

 

https://forsal.pl/artykuly/1132545,inwestycje-spadly-i-na-swiecie-i-w-polsce.html
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Globalizacja gospodarki 

Globalizacja gospodarki to:  Wielowymiarowy proces pogłębiania 

międzynarodowego podziału pracy ,  

 Zwiększania obrotów handlu międzynarodowego,  

 Nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów,  

 Przenikania się kultur i narastania zależności między krajami,  

 Zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący również 

współcześnie. 

 (Globalizacja gospodarki jest efektem wielowiekowego procesu 

rozwoju światowego handlu zapoczątkowanego przez wielkie odkrycia 

geograficzne i dotyczy przede wszystkim tzw. Triady, obejmującej 

rozwinięte kraje Ameryki Północnej (Kanada i USA), Europy (kraje UE 

oraz Norwegia i Szwajcaria), Azji (Hongkong, Japonia, Korea 

Południowa, Singapur i Tajwan). Do tego grona są również zaliczane 

Australia, Izrael i Nowa Zelandia, choć nie spełniają kryteriów 

geograficznych. W mniejszym nasileniu procesy globalizacyjne występują 

w Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowej, Chinach i krajach Azji 

Południowo-Wschodniej oraz niektórych krajach arabskich. Z procesów 

globalizacji są wyłączone, z różnych powodów, kraje Czarnej Afryki, 

skrajnie ortodoksyjne kraje islamskie, niektóre państwa powstałe po 

rozpadzie ZSRR. 

Globalizacja gospodarki jest spowodowana przez czynniki 

technologiczne, ekonomiczne i polityczne. Najważniejsze czynniki 

technologiczne to upowszechnienie takich wynalazków jak: 
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1. Komputery,  

2. Internet,  

3. Telefon komórkowy,  

4. Łączność satelitarna,  

5. Rozwój transportu, w tym lotnictwa i flot handlowych,  

6. Upowszechnienie kontenerów.  

Umożliwiło to zmniejszenie kosztów gromadzenia, przetwarzania i 

przesyłania informacji oraz zmniejszenie kosztów transportu).  

Czynniki ekonomiczne to:  

 Rozwój korporacji międzynarodowych   (m.in. nasilenie fuzji  w 

latach 90. XX w.),  

 Przemiany systemowe i otwarcie wielu gospodarek narodowych na 

napływ towarów importowanych i kapitału zagranicznego,  

 Rozwój gospodarczy krajów nowo uprzemysłowionych i 

włączenie się ich do międzynarodowego podziału pracy, rozwój giełd 

(giełda),  

 Zmniejszenie protekcjonizmu w handlu międzynarodowym,  

 Procesy integracji gospodarczej w wielu regionach.  

 W 1950 wartość obrotów handlu międzynarodowego wynosiła ok. 

10% wartości światowego PKB, a 2000 stanowiła już 1/3 wartości 

światowego PKB, a wartość codziennych transakcji towarowych 2000 

osiągnęła ponad 1 mld dolarów USA. 

Postępuje również proces zwiększania kapitalizacji światowych giełd. 

Kapitalizacja giełdy nowojorskiej 1980–99 zwiększyła się z 1190 mld dol. 



 
 

246 

 

USA do 11438 mld, giełdy tokijskiej — z 379 mld dolarów USA do 4455 

mld, londyńskiej — z 205 mld dolarów USA do 2 855 mld, frankfurckiej 

— z 72 mld dolarów USA do 1 432 mld, a paryskiej — z 55 mld dolarów 

USA do 1503 mld. Zwiększanie kapitalizacji giełd europejskich było 

spowodowane falą fuzji, tzw. globalizacyjną, która po raz pierwszy objęła 

w tak znaczącym stopniu Europę. Po 2000 kapitalizacja giełd zmniejszyła 

się po pęknięciu bańki spekulacyjnej nadmuchanej akcjami spółek 

internetowych (tzw. dotcomów).  

Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

bezpośrednie inwestycje  zagraniczne netto (liczone w cenach bieżących) 

zwiększyły się z 14 mld dolarów USA (1914) do 66 mld (1960) i 2464 mld 

(1995); natomiast bezpośrednie inwestycje netto w krajach rozwijających 

się zwiększyły się z 10 mld dolarów USA (1980) do ok. 120 mld (2000).  

Czynniki polityczne  to:  

 Rozpad ZSRR i reformy systemowe w krajach dawniej mu 

podporządkowanych, 

 Postępujące przemiany w Chinach,  

 popieranie ekspansji międzynarodowych korporacji przez kraje 

macierzyste, 

 Demokratyzacja i urynkowienie gospodarek wielu krajów słabo 

rozwiniętych.  

Globalizacja gospodarki wywołuje sprzeciw niektórych ruchów 

lewackich, ekologicznych oraz skrajnie prawicowych; u jego podłoża leży 

często obawa przed wzrostem poziomu bezrobocia spowodowanego np. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inwestycje-zagraniczne;3915270.html
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przenoszeniem przez międzynarodowe korporacje produkcji i usług do 

krajów, w których jest tańsza siła robocza. 

Globalizacja gospodarki wywołuje również ważne konsekwencje 

społeczne. Rozwój międzynarodowych korporacji powoduje 

umiędzynarodowienie środowiska pracy — powstają wielokulturowe i 

wielojęzyczne zespoły pracowników. Często pracownicy przenoszą się z 

kraju do kraju, będąc ambasadorami własnej kultury i poznając inne 

kultury. Rozwój Internetu, telewizji satelitarnej, kultury masowej sprzyja 

unifikacji konsumpcji, zachowań i aspiracji w krajach uczestniczących w 

procesie globalizacji.  Sławomir Sztaba 
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Arabski Fundusz Rozwoju Gospodarczego i Socjalnego (AFRGS), 

Międzynarodowa organizacja krajów arabskich, utworzona 15 VIII 

1967 w Bagdadzie przez 16 państw (rozpoczęła działalność 16 V 1968), z 

siedzibą w Kuwejcie; Celem AFRGS jest popieranie projektów 

ekonomiczno-społecznych, służących jedności świata arabskiego, i 

wspieranie rozwoju uboższych państw arabskich; obecnie członkami 

AFRGS są wszystkie kraje należące do Ligi Państw Arabskich; kapitał 

założycielski, początkowo ustalony na 100 mln dinarów kuwejckich, 1975 

podwyższono do 400 mln (wartość tego kapitału nie uległa zmianie — jest 

zawsze szacowana wedle wartości 2,48823 g czystego złota); 10% 

rocznego zysku jest odkładane, jako kapitał rezerwowy; również 1975 

wyodrębniono z AFRGS Organizację Promocji Inwestycji, która promuje 

prywatne inwestycje arabskie. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabski-Fundusz-Rozwoju-Gospodarczego-i-

Socjalnego;3870568.html 
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Arabski Wspólny Rynek, 

Organizacja współpracy gospodarczej, utworzona 1971, z siedzibą w 

Kairze; główne cele:  

 Swoboda przepływu siły roboczej i kapitału,  

 Wymiany towarów produkowanych na terenie państw 

członkowskich,  

 Prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej,  

 Przewozów tranzytowych oraz korzystania z cywilnych środków 

transportu, w tym z portów morskich i lotniczych.  

Arabski Wspólny Rynek nie spełnił pokładanych w nim nadziei, z 

powodu:  

 Zbyt dużych różnic w systemach gospodarczych poszczególnych 

państw arabskich (niektóre z nich opierają swą gospodarkę na zasadach 

wolnego rynku i na sektorze prywatnym, inne na centralnym planowaniu 

i sektorze publicznym),  

 Zbyt dużych podobieństw w strukturze produkcji w tych 

państwach, (co doprowadziło do konkurencji zamiast współpracy, 

polegającej na wzajemnym uzupełnianiu tej struktury),  

 Braku politycznej stabilizacji w świecie arabskim (zmiany 

systemów politycznych w niektórych krajach arabskich w latach 60., 

wojna arabsko-izraelska oraz konflikty zbrojne w Zatoce Perskiej w latach 

80. i 90.).  

W 1998 wartość wymiany handlowej między krajami arabskimi 

wyniosła zaledwie 9% wartości wymiany handlowej tych państw z całym 
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światem (po wyłączeniu z tej wymiany ropy naftowej, wartość ta 

wzrośnie, do 25%); aby pomimo istniejących trudności umożliwić 

funkcjonowanie Arabskiego Wspólnego Rynku, państwa członkowskie 

podpisały dwustronne umowy gospodarcze, a 1981 powołano Radę 

Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej), w skład, której weszły: 

Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie; na podstawie zawartych umów dwustronnych utworzono też 

strefy bezcłowe. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arabski-Wspolny-Rynek;3870574.html 
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Gospodarka Jordanii: 

Kraj rozwijający się; na rozwój gospodarczy niekorzystnie wpływa 

niestabilna sytuacja polityczna w regionie bliskowschodnim oraz kłopoty 

z zaopatrzeniem w wodę; największy udział w tworzeniu produktu 

krajowego brutto w Jordanii mają usługi (85,8% w 2007, zwłaszcza 

handel, turystyka i usługi finansowe) oraz eksport surowców; istotną rolę 

odgrywa przemysł (wraz z budownictwem 10,5%); funkcjonowanie 

gospodarki Jordanii w dużym stopniu jest zależne od pomocy finansowej 

arabskich krajów naftowych oraz napływu kapitału od emigrantów 

jordańskich; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły 

nabywczej wynosi 4,7 tys. dolarów USA (2007). 

Przemysł Jordanii: 

Głównym bogactwem Jordanii są fosforyty (wydobycie 6,8 mln t, 

2003) eksploatowane na północy kraju, m.in. w Al-Hasa i Ar-Rusajfa, oraz 

na południu w pobliżu Al-Akaba;nad M. Martwym wydobycie soli 

potasowych, gipsu i soli kam.; Podstawowym źródłem energii jest 

importowana ropa naft. (rafinerie i elektrownie naft. w Az-Zarka i Al-

Akaba); w przemyśle przetwórczym (rozwijanym od 2 poł. lat 70. XX w.) 

dominuje przemysł włók., odzież., chem. (nawozy fosforowe), skórz., 

cementowy, spoż.; koncentracja zakładów przem. w 2 strefach 

wolnocłowych: Az-Zarka i Al-Akaba oraz w Ammanie. Ponad 99% 

energii elektrycznej (7,5 mld kW·h, 2003) pochodzi z elektrowni 

cieplnych opalanych ropą naftową. 
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Rolnictwo Jordanii: 

Grunty rolne zajmują 4,5% pow. kraju (gł. w północno-zachodniej 

części Jordanii), nawadnia się 16% pow. upraw; większość areału rolnego 

należy do wielkich właścicieli ziemskich; gł. uprawy: pszenica (ponad 1/4 

pow. upraw), jęczmień, kukurydza, sezam, fasola; sadownictwo owoców 

cytrusowych, oliwek, winorośli; w dolinie Jordanu szklarniowa uprawa 

warzyw (pomidory, ogórki); na pastwiska przypada 8,9% pow. kraju; 

hodowla owiec, kóz, bydła i wielbłądów słabo rozwinięta, częściowo 

koczownicza; produkcja roln. nie pokrywa zapotrzebowania krajowego, 

konieczny jest stały import zbóż i zwierząt hodowlanych. 

Turystyka Jordanii: 

Rozwinięta turystyka zagr., 4—5 mln turystów rocznie, gł. z krajów 

arab. (w tym pielgrzymujących do Mekki); największe ośr. turyst.: Al-

Akaba, Amman, Az-Zarka, Maan, Petra. Wpływy z turystyki 815 mln dol. 

USA (2003). 

Transport i łączność.Najważniejszą rolę w przewozach odgrywa 

transport samoch. (Szczególnie w zachodniej części kraju); dł. dróg 

kołowych 7,4 tys. km (2003); połączenie Ammanu drogami samoch. 

z Libanem, Syrią, Irakiem, Arabią Saudyjską; dł. linii kol. 788 km, gł. linia 

kol. z Al-Hasa do Al-Akaby (transport fosforytów); rurociąg z Arabii 

Saudyjskiej do rafinerii w Az-Zarka; jedyny port mor. — Al-Akaba; 

międzynar. porty lotn. w Ammanie i Al-Akabie. Dobrze rozwinięta 

telekomunikacja; 617 tys. abonentów telefonii stacjonarnej, w 

użytkowaniu 1,6 mln telefonów komórkowych (2004). 
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Handel zagraniczny.Jordania ma ujemny bilans handl.; wartość 

eksportu 4,2 mld dol. USA (2005), importu — 8,7 mld dol. USA; eksport 

odzieży, nawozów sztycznuych, fosforytów, owoców, warzyw, 

farmaceutyków; import ropy naft., tkanin, maszyn i urządzeń, środków 

transportu, żywności, surowców energ.; gł. partnerzy handl.: USA, Arabia 

Saudyjska, Irak, Indie, Chiny, Niemcy. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Jordania-Gospodarka;4574405.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Jordania-Gospodarka;4574405.html


 
 

254 

 

Gospodarka Jemenu: 

Jeden z najsłabiej rozwiniętych i najbiedniejszych krajów świata — 

produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 2,4 

tys. dolarów USA (2007). Podstawą gospodarki Jemenu jest tradycyjne 

rolnictwo. Kredyty zagraniczne, darowizny oraz wpływy z eksportu ropy 

naftowej przeznacza się na rozbudowę systemów irygacyjnych, rozwój 

energetyki, transportu i oświaty; ważną rolę w dochodach ludności 

odgrywają przekazy pieniężne od Jemeńczyków pracujących za granicą. 

Przemysł Jemenu: 

Zasoby surowców mineralnych Jemenu są słabo rozpoznane; 

wydobywa się ropę naft., gł. na niz. Tihama, sól kam. (liczne warzelnie 

soli na wybrzeżu) oraz rudy miedzi i węgiel kam. w pobliżu m. Taizz. 

Przemysł przetwórczy bardzo słabo rozwinięty, dominuje produkcja 

chałupniczo-rzemieślnicza (wyroby bawełniane, wełn., skórz., metal., 

artykuły spoż.); rozwija się przemysł materiałów budowlanych (gł. 

cementowy); największym zakładem przem. w kraju jest rafineria ropy 

naft. w Adenie. Podstawową trudnością w rozwoju przemysłu jest brak 

infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej. 

Rolnictwo Jemenu: 

Grunty orne zajmują zaledwie 3% pow. kraju; w produkcji rolnej 

dominuje uprawa (oparta częściowo na sztucznym nawadnianiu) zbóż 

(pszenica, jęczmień, kukurydza, proso), bawełny, kawy (zwłaszcza 

w zachodniej części kraju, na wys. 1200–2400 m), trzciny cukrowej, 

tytoniu oraz czuwaliczki jadalnej (kata, roślina o właściwościach 
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narkotycznych, dostarcza ok. 20% wartości produkcji roln. Jemenu) 

i palmy daktylowej; koczownicza hodowla owiec, kóz, bydła 

i wielbłądów. Produkcja rolna, zwłaszcza zbóż nie zaspokaja 

zapotrzebowania krajowego. W wodach M. Czerwonego i M. Arabskiego 

przybrzeżne połowy ryb oraz pereł. 

Transport i łączność Jemenu: 

Sieć komunik. bardzo słabo rozwinięta;dł. dróg kołowych 51,4 tys. km 

(1999), w tym o ulepszonej nawierzchni ok. 6 tys. km; na znacznych 

obszarach przeważa transport juczny; w rozbudowie transport 

rurociągowy (łączna dł. 644 km); gł. porty mor.: Al-Hudajda (nad M. 

Czerwonym), Aden (nad Zat. Adeńską); międzynar. porty lotn. w Sanie 

i Adenie. 

Handel zagraniczny Jemenu: 

Jemen ma dodatni bilans handl. (od 1996); eksportuje się kawę, 

papierosy, herbatniki, bawełnę, skóry, owoce oraz suszone ryby; produkty 

naft. (z rafinerii w Adenie) oraz ropę naft.; importuje: tekstylia, gotowe 

wyroby przem., zboża, cement, żywność, maszyny i urządzenia, środki 

transportu; gł. partnerzy: Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, 

Tajlandia, Brazylia, Zjedn. Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, USA, 

Malezja i W. Brytania. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Jemen-Gospodarka;4574397.html 
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Ekonomiczne Wskaźniki w krajach arabskich 154 

 Całkowita powierzchnia wynosi 13,3 miliona km² (1,4 miliarda 

hektarów(. Procent na świecie 9,6.  

 Ludność i zatrudnienie: 

 Populacja: 413,4 miliona, 5,5% świata. 

 Siła robocza 136,4 mln (2016.) 

 Stopa bezrobocia wynosi 15,4%. 

 Produkt krajowy brutto: 

 Wartość w cenach bieżących 2 471 mld USD. 

 Roczna stopa wzrostu (ceny bieżące) 3,8%. 

 Roczna stopa wzrostu (w cenach stałych) * 1,0%. 

 Średnia produkcja per capita (ceny bieżące) 5979 USD. 

 Udział wartości dodanej sektora rolnego w produkcji wynosi 5,6%. 

 Wkład wartości dodanej przemysłu wytwórczego w produkcję wynosi 

10,2%. 

 Wartość dodana wkładu sektora usług do produkcji wynosi 51,9%. 

 Ropa naftowa: 

 Udział potwierdzonych rezerw ropy naftowej w rezerwach światowych 

wynosi 49,4%. 

 Stosunek rezerw gazu ziemnego do rezerw globalnych wynosi 27,8 

procent. 

 Wydobycie ropy naftowej 24,4 miliona baryłek dziennie. 

 Stosunek produkcji ropy naftowej do światowej produkcji wynosi 30,5%. 

                                                 
154  - Moustafa El-Abdallah Al Kafry, Ekonomia państw arabskich i wspólna arabska 

akcja gospodarcza, publikacje na uniwersytecie w Damaszku, Wydział Ekonomiczny 

2008 - 2009, str 175. 
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 Udział sprzedawanego gazu ziemnego w światowej produkcji wynosi 

15,8 procent. 

 Przychody z eksportu ropy naftowej (aktualne szacunki cen) 345,4 mld 

USD. 

 Handel: 

 Eksport towarów (FOB) 955,5 mld USD 

 Stosunek eksportu do eksportu światowego wynosi 5,4 procent. 

 Import towarów (CIF) 808 miliardów USD. 

 Stosunek importu do importu na świecie wynosi 4,5 procent. 

 Eksport wewnątrz arabski wyniósł 106,5 mld USD. 

 Stosunek eksportu arabskiego do całkowitego eksportu arabskiego 

wynosi 11,1%. 

 Wartość Oficjalne rezerwy zewnętrzne * * 947,6 mld USD. 

 Średni zasięg oficjalnych rezerw importu arabskiego (FOB) wynosi 15,8 

miesiąca. 

 Dług  Publiczny  Zagraniczny Kraje arabskie  Kredytobiorcy: 

 Wartość zewnętrznego długu publicznego wynosi 256,7 mld USD. 

 Wartość obsługi zewnętrznego długu publicznego wynosi 29,3 mld USD. 

 Stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB wynosi 31 procent. 

 Stosunek obsługi zadłużenia zagranicznego do dochodów z eksportu 

towarów i usług wynosi 13,7 procent. 

 Luka żywnościowa wynosi 33,0 mld USD. 

 *Z wyłączeniem Syrii, Libii i Jemenu. 
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Arabska gospodarka zajmuje ważne miejsce w światowej gospodarce, 

gdzie kraje arabskie zapewniają światu równowartość jednej trzeciej 

światowych dostaw ropy, a jej terytorium zawiera prawie dwie trzecie 

światowych rezerw ropy naftowej, która wciąż jest głównym źródłem 

energii na świecie. Region arabski jest również głównym importerem 

żywności i ogólnie wytwarzanych towarów. Region arabski znajduje się 

w centrum światowych morskich i handlowych szlaków handlowych, z 

ważnymi szlakami morskimi, takimi jak Kanał Sueski, Cieśnina Hormuz, 

Cieśnina Bab al-Mandab i Cieśnina Gibraltarska. Z okien roztacza się 

widok na dwa najważniejsze morza świata: Morze Śródziemne i Morze 

Czerwone. 

Region arabski skutecznie przyczyniał się do cywilizacji świata w 

średniowieczu, ale teraz jest domem dla konfliktów i wojen oraz źródłem 

zagrożeń dla stabilności na świecie, zwłaszcza po rozpadzie wielu 

ważnych krajów, takich jak Irak, Syria, Libia i Jemen, a zwłaszcza słabej 

strukturze państwa w pozostałej części regionu.  

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

Wydział Ekonomiczny - Uniwersytet w Damaszku 

 

 

*** 


