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1. VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
 
  
Oficiálny názov krajiny:   Al-Mamlaka l-Urduníja l-Hášimíja/ The Hashemite 
Kingdom of Jordan/ Jordánske hášimovské kráľovstvo 
Hlavné mesto:    Amman/Ammán   
Počet obyvateľov:   5,5 mil.  
Rozloha:     89 300  km2 
Úradný/ rokovací jazyk:   arabský/anglický 
Mena/ výmenný kurz:  jordánsky dinár 1JD = 1,41 USD 
 
Demografické údaje a krátka história: 
Ročný prírastok obyvateľstva 3 %. Zloženie obyvateľstva podľa veku: 
0-14 rokov :        44%  /muži 1 159 000, ženy 1 105 000/ 
15-64 rokov :      53%  /muži 1 397 000, ženy 1 325 000/ 
nad 65 rokov:       3%  /muži       81 000, ženy      83 000/ 
 Asi 70% obyvateľov žije v mestách, menej ako 6% obyvateľstva predstavujú kočovníci. Vyše 
960 000 obyvateľov je registrovaných ako utečenci alebo premiestnení z územia Izraela a 
palestínskych území. Predpokladá sa, že počet obyvateľov sa do roku 2025 zvojnásobí. 
 Priemerná dĺžka života v Jordánsku je 68 rokov pre mužov a 71 rokov pre ženy. Údaje boli 
zverejnené za rok 2004. Pre porovnanie uvádzame údaje z roku 1950, kedy tieto dosahovali 
hodnoty 39 rokov pre mužov a 42 rokov pre ženy. Pre porovnanie uvádzame údaje o dĺžke 
priemerného života v niektorých ostatných arabských krajinách. Saudská Arábia 64,5 rokov, 
Bahrain 64,4 rokov, Qatar 63,5 rokov a v Kuvajte 63,2 rokov. 
Hlavnými dôvodmi tohto výrazného nárastu zvýšenia priemernej dĺžky života občanov 
Jordánska sú skutočnosti, že jordánska vláda venuje mimoriadnu pozornosť boju proti 
všetkým chorobám a došlo k výraznej kvalitatívnej zmene zdravotnej starostlivosti pre  
jordánskych obyvateľov. 
Dojčenská úmrtnosť dosiahla taktiež výrazných úspechov. Kým v roku 1950 bolo 
registrovaných 216 úmrtí na 1 000 novonarodených detí, v roku 2004 sa tento údaj výrazne 
znížil na úroveň 21 úmrtí na 1 000 novonarodených detí. 
Národnostné zloženie: Arabi (98%), Čerkesi a Čečénci (1%), Arméni (1%).      Cca 65% 
arabského obyvateľstva je palestínskeho pôvodu. 
   
 
Náboženstvo a krátka história:   
Islám (štátne náboženstvo, asi 94% obyvateľov), kresťania (6%). Jordánsko ako samostatný 
štátny útvar vznikol 25. mája 1946, kedy bol emír Abdullah ustanovený za kráľa Jordánskeho 
kráľovstva. Vládol do roku 1952, kedy zomrel. Po jeho smrti nastúpil na trón jeho najstarší 
syn Hussein, ktorý vládol až do roku 1999. Tento panovník patril medzi najvýraznejšie 
osobnosti teritória Blízkeho východu. Preslávil sa viacerými diplomatickými aktivitami v 
záujme dosiahnutia mieru v teritóriu. Počas jeho vlády sa krajina otvorila vonkajšiemu svetu. 
Mal nadštandardné vzťahy s USA a Veľkou Britániou. Počas jeho vlády bola podpísaná 
mierová zmluva s Izraelom, za čo zožal kritiku mnohých predstaviteľov arabského sveta. Bol 
to politik s reálnym pohľadom na svet a počas jeho vlády sa Jordánsko významne 
ekonomicky pozdvihlo. Kráľ Hussein krátko pred smrťou (bol chorý na rakovinu) urobil 
prekvapujúce rozhodnutie, keď za korunného princa vymenoval najstaršieho, 37-ročného 
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syna Adullaha z prvého manželstva s britskou občiankou. Dovtedy bol korunným princom 
jeho mladší brat, ktorý sa pripravoval zaujať trón po svojom staršom bratovi, o ktorom sa 
vedelo, že jeho dni sú spočítané. Nový kráľ Abdullah II prekvapujúco nastúpil na trón dňa 
8.2.1999. Vláda menovaná bezprostredne po nástupe kráľa mala za úlohu zabezpečiť pokoj a 
kľud na obdobie kráľových začiatkov a naštartovať niektoré reformy. Táto vláda bola v 
polovici roku 2000 vymenená a premiérom sa stal Ali Abu Rághib. 
 
Administratívny a politický systém:   
12 provincií na čele s guvernérom.  
Jordánsko je konštitučná monarchia na čele s kráľom. Ústava mu dáva rozsiahle výkonné a 
legislatívne právomoci. Domácu aj zahraničnú politiku určuje v zásade kráľ. Kráľ menuje a 
odvoláva vládu, dolná komora parlamentu ju schvaľuje a môže jej vysloviť nedôveru 
dvojtretinovou väčšinou. 
Legislatívnu moc má dvojkomorový parlament. Poslanecká snemovňa má 80 členov a je 
volená na 4-ročné obdobie. Kráľ môže snemovňu rozpustiť. Horná snemovňa má 40 členov, 
ktorí sú menovaní kráľom. Podľa ústavy je súdna moc nezávislá na vláde a v praxi podlieha 
vplyvu výkonnej moci.  
Základné politické princípy definuje Národná charta (1991): politický pluralizmus, rovnosť, 
sloboda prejavu, tlače, združovania, náboženstvá, ochrana ľudských práv. 
Hlava štátu: po 47-ročnom vládnutí kráľa Husseina nastúpil dňa 8.2.1999 na trón jeho syn 
Abdullah II. vo veku 37 rokov. Hladký presun moci ukázal, že Jordánsko je štát s fungujúcimi 
inštitúciami, ktoré sa vyrovnali bez väčších otrasov s odchodom veľmi silnej osobnosti. 
Predseda vlády:  Marouf Bakhit    
 
Najnovší politický vývoj:  
Význam Jordánskeho hášimovského kráľovstva spočíva najmä v strategickej lokalite na 
križovatke záujmov kresťanského, židovského a moslimského sveta. Jordánska monarchia 
vznikla ako produkt rozdelenia Blízkeho východu po 1. svetovej vojne medzi Veľkou Britániou 
a Francúzskom.  
Vnútropolitická situácia je výrazne ovplyvňovaná celkovým stavom riešenia palestínskej 
otázky, pretože prevažná väčšina (až dve tretiny) Jordáncov je palestínskeho pôvodu.   
V lete r. 1991 kráľ Hussein schválil Národnú chartu, ktorou zrušil zákaz činnosti politických 
strán, ako aj ustanovenie o stannom práve, zavedenom v r. 1967. V r. 1993 sa konali prvé 
parlamentné voľby po 22 rokoch. Ďalšie voľby sa mali konať v lete 2001, avšak vzhľadom          
k záujmu kráľa prijať liberálnejší volebný zákon, ktorého prvé verzie sa súčasne ukázali ako 
značne rozporné a nedostatočne prepracované, bolo konanie volieb odložené na leto 2002; v 
tejto súvislosti parlament ukončil svoje volebné obdobie v júni 2001. Posledné parlamentné 
voľby sa nakoniec uskutočnili až v júni 2003 za účasti 15 politických strán, avšak len s 
čiastkovými úpravami volebného zákona. Nezávislí kandidáti lojálni voči kráľovi získali dve 
tretiny kresiel. V októbri 2003 bola vymenovaná nová vláda na čele s Faisalom al-Fayezom. 
Vo vláde sa objavili aj tri ministerky. V apríli 2005 kráľ menuje novú vládu, predsedom vlády 
sa stal Adnan Badran. Po bombových atentátoch na tri luxusné hoteli v Ammáne a zhoršení 
bezpečnostnej situácie kráľ menoval novú vládu, jej vedením poveril Maroufa Al-Bakhita. 
Dňa 27.11.2005 nová vláda zložila prísahu. Vláda má technokratický charakter, jej úlohou je 
zabezpečiť stabilitu, bezpečnosť, pokračovanie reforiem a zlepšenie sociálnej situácie 
obyvateľstva. Vláda dostala mandát tvrdo zakročiť proti islamským militantom a zároveň 
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zaistiť pokrok v liberalizácii vnútornej politiky a reformách. Prioritou vlády je tiež boj s 
rozširujúcou sa chudobou a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou.  
Nástupom Husseinovho syna Abdulláha na kráľovský trón v r. 1999 bola zabezpečená 
kontinuita predchádzajúcej jordánskej politiky, ako aj stabilizujúcej a umiernenej úlohy, 
ktorú Jordánsko zohrávalo v regióne Blízkeho východu v posledných rokoch. Kráľ Abdulláh je 
považovaný za modernizátora a je známy svojim vlastenectvom, záujmom o ekonomiku a 
medzinárodnú politiku. Jordánsky ľud i medzinárodná politická verejnosť ho plne akceptovali 
a vyjadrili mu svoju podporu. Kráľ Abdulláh pokračuje v šľapajach svojho otca vo všetkých 
oblastiach života Jordánska, ako na vnútropolitickej a ekonomickej scéne, tak aj v 
medzinárodných vzťahoch. 
Kráľ Abdulláh sa po teroristických útokoch v r. 2001 identifikoval aj s potrebou vlastného 
príspevku k boju proti terorizmu, ktorý našiel v podobe vízie tzv. umierneného islamu, ako 
tolerantného náboženstva mieru, dialógu a konštruktívnej koexistencie so západnou 
civilizáciou a kultúrou, ktorý by umožnil vyhnúť sa „konfliktu civilizácií“. Najnovším impulzom 
na ešte väčšiu aktivitu v uvedenom smere boli teroristické útoky na tri luxusné hoteli v 
centre Ammánu 9.11.2005, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych Jordáncov. Agitácia za 
podporu tejto vízie nechýba pri žiadnych kráľových zahranično-politických aktivitách a snaží 
sa pre svoju myšlienku získať čo najširšiu podporu. Ak sa však u svojich západných partnerov 
stretáva s bezvýhradným pochopením tejto idey, je širšie získanie spojencov medzi jeho 
partnermi           v moslimskom svete zatiaľ len v začiatkoch, doma v Jordánsku táto teória 
skôr zatiaľ príliš pozitívne nerezonuje, vzhľadom k prevažujúcemu negatívnemu vzťahu 
miestneho obyvateľstva a nedôvere k politike USA. Zdržanlivý postoj k námetu zachovávajú 
aj miestni jordánski duchovní – nie je známe, že by bol vnútronáboženský dialóg k tejto 
otázke na programe dňa, alebo sa stretol s bezvýhradnou, príp. otvorenou podporou 
jordánskych náboženských kruhov. 
Vedomý si potreby uskutočnenia rozsiahlych a hlbokých reforiem a systémových zmien vo 
fungovaní štátu i v administratíve krajiny kráľ Abdulláh inicioval vo februári 2005 reformný 
vnútropolitický proces definovaný ako Národná agenda, ktorého cieľom je stanovenie 
programových smerníc pre modernizáciu jordánskej spoločnosti - reformovanie politického 
života, štátneho finančného systému, hospodárstva, školstva, sociálnej oblasti, 
zdravotníctva, postavenia žien a ďalších oblastí vnútropolitického života v priebehu 
najbližších 10 rokov, ktoré by mali byť záväzné pre všetky jordánske vlády, ktoré od tejto 
doby budú v krajine vymenované. Inštitúciou, ktorá má byť „hnacím motorom“ Národnej 
agendy, je jej výbor – the National Agenda Committee – vytvorený pre tento účel a 
skladajúci sa z 26 prominentných a elitných jordánskych osobností, ku ktorým patria kráľovi 
lojálni bývalí ministri, politici, kmeňoví vodcovia, akademici a podnikatelia. Abdulláhov plán 
sleduje úsilie udržať rovnováhu medzi proreformne orientovaným segmentom spoločnosti a 
konzervatívnymi kmeňovými zložkami, ako aj skôr konzervatívnym bezpečnostným 
aparátom, ktoré sú početne zastúpené v jordánskom parlamente, kde sa snažia o 
spomalenie zavádzania zmien.  
Akýmsi medzníkom v implementácii Národnej agendy sa stal kráľov prejav v parlamente, 
adresovaný celej jordánskej spoločnosti, ktorý predniesol v auguste 2005 a v ktorom 
podrobil tvrdej kritike doterajší priebeh reformného procesu i činnosť výboru. Uviedol, že 
veľmi málo sa zatiaľ urobilo pre to, aby Jordánsko vstúpilo do novej éry, v ktorej bude väčšia 
sloboda tlače, zdravotné poistenie pre všetkých, nezávislé súdnictvo, politicky aktívnejšia a 
angažovanejšia verejnosť, funkčný politický pluralizmus, aktívne a autoritatívne politické 
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strany s jasnými politickými platformami a cieľmi, plné zrovnoprávnenie žien a priaznivé 
podmienky pre rozvoj mládeže. 
V rámci politickej reformy má výbor pre Národnú agendu navrhnúť komplexné opatrenia pre 
štrukturálnu modifikáciu predovšetkým súčasného jordánskeho volebného zákona a zákona 
o politických stranách, ale v širšom kontexte má uskutočniť revíziu celého jordánskeho 
právneho systému, definovať miesta, ktoré dnešná doba prekonala, a navrhnúť príslušnú 
novelizáciu. Doterajšia jordánska realita politického života pozná len jednu dominantnú 
politickú stranu – Stranu islamského akčného frontu, ktorá je v parlamente i v spoločnosti 
svojou pomerne silnou pozíciou zázemím ortodoxných a konzervatívnych islamských síl a 
prekážkou uvádzania do života mnohých pokrokových zámerov; svoju silu do značnej miery 
čerpá o.i. zo širokej opozície obyvateľstva voči mierovej zmluve s Izraelom. S výnimkou tejto 
strany a ľavicových arabských nacionalistických strán bola väčšina ďalších jordánskych 
politických strán založená štátom kontrolovanou byrokratickou elitou a stretla sa len s 
marginálnou podporou obyvateľstva. Riešením je preto vytvorenie podmienok pre širšie 
zapojenie obyvateľstva do aktívneho politického života a nastolenie skutočného, nielen 
formálneho politického pluralizmu.  
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch: 
Jordánsko je členom OSN a niekoľkých špecializovaných agentúr (FAO, IAEA, WHO), Svetovej 
banky a Medzinárodního menového fondu, Organizácie islamskej konferencie, Ligy 
arabských štátov, Hnutia nezúčastnených, OBSE a Svetovej obchodnej organizácie. 
Zoznam medzinárodných organizácií, ktorých je Jordánsko členom: 
ABEDA, ACC, AFESD, AL, AMF, CAEU, CCC, ESCWA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, 
IDA, IDB, IFAD, IFC, IFCTU, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (pozorovateľ), 
ISO (korešpondent), ITU, NAM, OIC, OSCE, PCA, UN, UNAVEM III, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 
UNMBIH, UNMOT, UNOMIG, UNPREDEP, UNRWA, UNTAES, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, 
WTO. 
Účasť Jordánska na mnohostranných zmluvách a dohodách: 
Asociačná (v zmysle vyššej formy spolupráce) dohoda s  EÚ (v účinnosti od mája 2002) 
Dohoda o uľahčení pohybu tovaru medzi arabskými krajinami (1998) 
Zmluva o voľnom obchode s krajinami EFTA – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko 
(2001) 
Agadirská dohoda o voľnom obchode (2004) podpísaná Jordánskom, Marokom, Egyptom       
a Tuniskom v rámci úsilia týchto krajín o vytvorenie subregionálnej zóny voľného obchodu. 
 

2. DÔVODY OBCHODOVANIA  A PODNIKANIA V KRAJINE 

Je to predovšetkým výhodná geografická poloha Jordánska, ktoré tvorí  prirodzenú bránu na 
Blízky a Stredný východ. Zároveň možno Jordánsko považovať  aj za centrum pre transfer 
tovarov (exort , reexport tovarov ) na Blízky a stredný východ, ale aj do Ázie a Afriky. Je tu aj 
možnosť podieľať sa prostredníctvom Jordánska na obnove Iraku a Sýrie. 
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V oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych  produktov bolo Jordánsko ešte 
v predkrízovom období , t.j. pred rokom 2008 tretím najvýznamnejším obchodným 
partnerom Slovenska . Od roku 2009 však  vývoz zo SR  rapídne klesal. Práve v tejto 
komoditnej oblasti by mohol byť aj potenciál pre opätovné získanie väčšieho podielu 
slovenských firiem   na jordánskom trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi 
výrobkami. Jordánsko je známe aj tým, že pomerne značné prostriedky investuje do 
zatraktívnenia svojho zdravotníctva a preto práve  oblasť zdravotníckej techniky, pomôcok 
a farmaceutických produktov by mohla byť výzvou pre slovenské podnikateľské subjekty 
pôsobiace v tejto oblasti.  Možnosti prieniku na jordánsky trh ponúka aj premanentne rastúci 
sektor IT a telekomunikácií. Ďalšie možnosti uplatnenia sa na jordánskom trhu sú taktiež v 
oblasti vodohospodárstva ( výstavba vodných zdrojov, distribúcie, úpravy a čistenia vody). 
Atraktívnou oblasťou pre dodávky zo Slovenska je určite aj oblasť obrannej techniky, najmä 
výzbroje a výstroje  pre špeciálne vojenské a bezpečnostné zložky. 
 
Ďalšie možnosti uplatnenia sa slovenských firiem na jordánskom trhu,  môžu vyplynúť aj 
z významného projektu výstavby prvej jadrovej elektrárne v Jordánsku. Tento projekt je 
zatiaľ v prípravnom štádiu, ale mnohé okolité štáty už naň aktívne reagujú a v rámci 
ekonomickej diplomacie podnikajú kroky smerujúce k participácii na ňom. Takýmto krokom 
je aj podpis Memoranda o spolupráci na tomto projekte, ktoré podpísal prezident ČR  Miloš 
Zeman, počas svojej návštevy v Jordánsku vo februári tohto roku. V tomto kontexte  by sa 
určité možnosti účasti na tomto projekte mohli rysovať aj pre tradičných slovenských 
výrobcov komponentov a zostáv  pre jadrové energetické zariadenia v rámci subdodávok.   
 
 
 
 

3 ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 
Pre jordánsky zahraničný obchod je typická  dlhoročná výrazná pasívna obchodná bilancia.  
Pro vývoz je príznačná malá diverzifikácia tak z hľadiska geografického, ako i z hľadiska 
komoditného. Viac ako polovica exportu smeruje do  troch krajín (USA 30,9 %, Irak 14,8 %       
a India 9,6 %). Hlavnými exportnými položkami sú odevy (cca 30 % agregátnych vývozov 
v roku 2005), potaš (7,5 %) a lieky (7,6  %). 
  
Exportná konkurencieschopnosť jordánskeho tovaru je značne oslabovaná umelo vysokým 
kurzom dináru voči USD. 
V teritoriálnej štruktúre dovozov došlo v uplynulých rokoch k významným pohybom, keď sa 
v dôsledku prerušenia dodávok irackej ropy prepadli dovtedy dominantní iracké dovozy (v 
roku 2005 predstavoval podiel irackých dovozov na agregátnych importoch iba 0,3 %, pričom 
ešte v roku 2002 to bolo 15%!). Najväčším vývozcom na jordánsky trh je v súčasnosti 
s ohľadom na substitúciu irackej ropy za ropu saudskú práve Saudská Arábia (23,7 % 
z celkových dovozov), nasledujú Čína (9,2 %) a Nemecko (8 %).  
Komoditná štruktúra dovozov sa v posledných rokoch príliš nemení; prvé miesta tradične 
obsadzujú ropa, strojárenské zariadenia, dopravné prostriedky, textil a telekomunikačné 
zariadenia. 
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4.  PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 
Zóny voľného obchodu  
Jordánska vláda  nemá osobitný proexportný program, ale realizuje ho formou zakladaním 
špeciálnych zón na podporu exportu. 
 
V Jordánsku existuje niekoľko bezcolných zón (FZ), zriadených v záujmu podpory vývozne 
orientovaného priemyslu a tranzitného obchodu. FZ sú štátne – Aqaba, Zarka, Sahab, Queen 
Alia Int. Airport a súkromné – Aqaba, Qweira, Sheidieh.  Tovar v nich je oslobodený od 
obvyklých poplatkov a narába sa s ním ako s tovarom mimo územia Jordánska. Zahraničné   a 
miestne firmy v FZ požívajú nasledovné výhody: 
- oslobodenie výnosov od daní z príjmov a sociálnych služieb po dobu 12 rokov od zahájenia 
prác;  
-  mzdy nejordánskych zamestnancov nepodliehajú daniam z príjmov a sociálnych služieb;  
-  tovar dovážaný do FZ nepodlieha clu, dovozným poplatkom a predajnej dani; vyvážaný 
tovar je oslobodený od všetkých daní a poplatkov;  
-  budovy v FZ nepodliehajú povolovacím poplatkom a dani z nehnuteľnosti;  
-  investovaný kapitál a zisk môže byť voľne repatriovaný;  
-  cudzia mena môže byť voľne transferovaná.  
  
Začínajúc rokom 1997 vznikajú na území Jordánska v rámci americkej podpory mierového 
procesu v regióne Blízkeho východu tzv. Qualifying Industrial Zones - QIZ's, ktoré sa vo veľmi 
krátkom čase stali proexportným fenoménom a premenili jordánsky odevný priemysel 
na ťažnú silu jordánskych vývozov.  
Tovar vyrobený v QIZ's , v ktorom je aspoň 35% pridané hodnoty  vytvorenej v tejto zóne         
(tj. jordánskeho pôvodu) a u ktorého je 8 % inputov (resp. 7 % v prípade IT sektoru) izraelskej 
proveniencie, je pri vývoze na trh USA oslobodený od colných poplatkov a kvót. Naviac 
príjmy z vývozov “QIZ výrobkov” sú úplne oslobodené od daní z príjmov a sociálneho 
zabezpečenia  a dovážané suroviny na ich produkciu nepodliehajú clu.  
 
 Vďaka úspechu prvnej Al Hassan Qualifying Industrial Zone blízko priemyselného Irbidu sú 
zriaďované ďalšie priemyselné zóny typu QIZ. V súčasnej dobe ich je 11, ďalšie štyri sú vo 
výstavbe. Pôsobí v nich cca 60 tovární (majiteľmi sú najmä čínske, indické, pakistánske, 
juhokórejské a tchajwanské firmy; iba päť spoločností možno označiť za jordánske, vďaka ich 
dobrým väzbám na jordánsky kabinet však často vystupujú ako neformálni hovorcovia 
všetkých QIZ's investorov a snažia sa presadzovať ich parciálne záujmy), ktoré zamestnávajú 
45.000 pracovníkov. Polovica z nich sú Ázijci (najmä Číňania a Srílančania), Jordánci často 
odmietajú za nízke mzdy, ktoré sú pri robotníckych profesiách v QIZ's celkom bežné, 
pracovať.   
 Obavy, čo se stane s QIZ's po 1. 1. 2005, kedy vypršal tzv. Multilateral Fiber Agreement 
uzavretý medzi USA a WTO, sa nenaplnili. Aj keď počínajúc týmto rokom  môže každý štát 
vyvážať textilnú produkciu na americký trh bez akéhokoľvek množstevného obmedzenia,  
investori v QIZ's nepresúvajú svoj kapitál. Dôvodom je jednak skutočnosť, že z Jordánska je 
do Spojených štátov predsa len bližšie než z iných krajín Ázie (čo znižuje prepravné náklady) a 
ďalej pretrvávajúce komparatívne výhody a vládne incentívy, ktoré by v iných ázijských 
krajinách investori ťažko hľadali.    
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V roku 2001 vzniknutá Aqabská špeciálna ekonomická zóna v sebe spojuje všetky uvedené 
výhody FZ a QIZ's. Okrem toho ponúka aj menšie daňové zaťaženie (napr. 7% DPH namiesto 
16%) a zjednodušenú komunikáciu so štátnymi inštitúciami.  
 

5. PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 
Práve v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych  produktov bolo Jordánsko ešte 
v predkrízovom období , t.j. pred rokom 2008 tretím najvýznamnejším obchodným 
partnerom Slovenska . Od roku 2009 však  vývoz zo SR  rapídne klesal. Práve v tejto 
komoditnej oblasti by mohol byť aj potenciál pre opätovné získanie väčšieho podielu 
slovenských firiem   na jordánskom trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi 
výrobkami.  
Jordánsko je známe aj tým, že pomerne značné prostriedky investuje do zatraktívnenia 
svojho zdravotníctva a preto práve  oblasť zdravotníckej techniky, pomôcok 
a farmaceutických produktov by mohla byť výzvou pre slovenské podnikateľské subjekty 
pôsobiace v tejto oblasti.  Možnosti prieniku na jordánsky trh ponúka aj premanentne rastúci 
sektor IT a telekomunikácií. Ďalšie možnosti uplatnenia sa na jordánskom trhu sú taktiež v 
oblasti vodohospodárstva ( výstavba vodných zdrojov, distribúcie, úpravy a čistenia vody). 
Atraktívnou oblasťou pre dodávky zo Slovenska je určite aj oblasť obrannej techniky, najmä 
výzbroje a výstroje  pre špeciálne vojenské a bezpečnostné zložky. 
 
Ďalšie možnosti uplatnenia sa slovenských firiem na jordánskom trhu,  môžu vyplynúť aj 
z významného projektu výstavby prvej jadrovej elektrárne v Jordánsku. Tento projekt je 
zatiaľ v prípravnom štádiu, ale mnohé okolité štáty už naň aktívne reagujú a v rámci 
ekonomickej diplomacie podnikajú kroky smerujúce k participácii na ňom. Takýmto krokom 
je aj podpis Memoranda o spolupráci na tomto projekte, ktoré podpísal prezident ČR  Miloš 
Zeman, počas svojej návštevy v Jordánsku vo februári tohto roku. V tomto kontexte  by sa 
určité možnosti účasti na tomto projekte mohli rysovať aj pre tradičných slovenských 
výrobcov komponentov a zostáv  pre jadrové energetické zariadenia v rámci subdodávok.   
Obchodná výmena je však výrazne poznačená politickou nestabilitou v celom regióne BV. 
 
 

6. OBCHODUJEME A PODNIKÁME V JORDÁNSKU 
 

Podnikateľská legislatíva: 
Banková sústava 
Jordánsko má pomerne veľký sektor bankových a finančných služieb, ktorý sa podieľa na 
HDP zhruba 20 %. V krajine pôsobí 22 bánk : 10 domácich, 5 zahraničných, 1 islamská a 6 
investičných. Jordánske banky otvorili 54 pobočiek na území podliehajúcemu Palestínskej 
národnej správe. Pobočky boli otvorené s predpokladom vyriešenia mieru v danej oblasti. 
Banky môžu predávať, nakupovať a viesť účty aj v cudzích menách pod dohľadom Centrálnej 
banky Jordánska. 
 
Daňový systém: 
Dane z príjmov vymedzuje zákon č.57/1985, novelizovaný v r. 1995. Novela priniesla celý rad 
úľav pre investorov a zníženie daní pre firmy. 
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Firmy sú zdaňované na základe zdaňovacieho príjmu po odpočítaní všetkých nákladov 
a odpočítateľných položiek.  Za náklady sa považujú tie položky, ktoré vznikli na vytvorenie 
hrubého zisku v danom období. Daňový systém nepokladá za odpočítateľné položky: 

- náklady na stavbu alebo rekonštrukciu, ktorá viedla k zvýšeniu kapitálu 
- čiastky použité z kapitálu použité na iné aktivity 
- povinné alebo dobrovoľné rezervy 
- straty alebo náklady nahraditeľné na základe poistenia alebo dohody o náhrade 
- čiastky platené ako daň z príjmu a pre sociálne služby 
- kapitálové výdavky  
- mzdy, platy alebo iné odmeny vyplatené akcionárovi za prácu vo firme, ktoré 

presahujú hodnotu 3 600 JD ročne 
         
Budovy, stroje, zariadenia a nábytok, ktoré sa používajú k produkovaniu zisku, môžu byť 
odpisované podľa stanovených percentuálnych podielov z ich pôvodných cien. 
Miestne a zahraničné firmy platia daň zo zisku vytvoreného v Jordánsku. Pre jednotlivé 
odvetvia sú stanovené nasledovné sadzby : 

- 15%     priemysel, ťažba, hotely, nemocnice, doprava, stavebné kontrakty 
- 35%     finančné a poisťovacie inštitúcie 
- 25%     ostatné firmy 

Príjmy jednotlivcov podliehajú dani z príjmov. Výpočet sa odlišuje u pracovníkov miestnych 
a zahraničných firiem a u súkromného a štátneho sektoru. 
 Mzdy a platy cudzincov v zahraničných firmách , registrovaných v Jordánsku, sú oslobodené 
od dane z príjmu. V štátnom sektore je 50% miezd a platov oslobodených od dane. 
V súkromnom sektore je oslobodených  50% prvých 12 tisíc JD  miezd a daní a potom 25%  z 
každého ďalšieho dinára. 
Zamestnávatelia platiaci platy, mzdy, prídavky a iné odmeny musia odpočítať daň a každý 
mesiac ich zasielať na daňový úrad. 
Daňové priznanie sa predkladá do 4 mesiacov po skočení fiškálneho roka. Platitelia, ktorí 
zaplatia daňové vyrovnanie v prvom mesiaci po skončení zdaňovacieho obdobia, zaplatia 
z celkovej čiastky o 6% menej, v druhom a treťom mesiaci o 4% a 2% menej. 
Daň na sociálne služby vo výške 10% musí zaplatiť každý daňovník. 
Od 1.1.2001 sa zaviedla tzv. druhá fáza dane z obratu alebo daň z pridanej hodnoty. Táto daň 
sa vzťahuje na obchodníkov s obratom nad 250 tisíc JD, na výrobcov s obratom nad 60 tisíc 
JD a na všetkých dovozcov. Základná sadzba DPH je v súčasnosti 16 %. Oslobodené sú iba 
niektoré tovary a služby cestovných kancelárií. 
 
 
Oslobodené od daní z príjmov a na sociálne služby po dobu 10 rokov v rozmedzí 25-75%, sú 
existujúce projekty  alebo ich rozšírenie v priemysle, pôdohospodárstve, hotelierstve, 
nemocníc, námornej doprave a železníc. 
Exportné a pôdohospodárske projekty sú úplne oslobodené od dane z príjmov. 
Vyššie uvedený systém znamená najnižšie zrovnateľné sadzby v regióne BV. 
Jordánska vláda podporuje zahraničné a súkromné investície a snaží sa  sprehľadniť pravidlá, 
obmedziť byrokraciu a vytvoriť celkove priaznivú klímu.  
V záujme medzinárodnej propagácie investičných príležitostí, vytvárania väzieb medzi medzi 
domácimi a zahraničnými firmami a pomoci investorom, bola v roku 1995 založená 
Investment Promotion Corporation, ktorá sa teraz nazýva Jordan Investment Board. Adresa : 
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          P.O.Box  893                      Tel.: 00962-6-553 1081-3              
          Amman 11821                    Fax : 00962-6-552 1084 
          Jordan                                E-mail:  info@jib.com.jo 
Platobné podmienky zodpovedajú štandardným medzinárodným podmienkam. Platí sa 
obvykle akreditívom alebo sa skladá platba vopred. Nie sú evidované žiadne problémy 
v súvislosti s platbami jordánskych obchodných partnerov. 
 
Priame zahraničné investície:  
Podľa dostupných informácií slovenské podniky doteraz  neumiestnili žiadne investície do 
Jordánska a naopak  jordánski  podnikatelia neinvestovali v SR. 
 
Základná charakteristika hospodárstva: 
Jordánsko je krajina s malým nerastným bohatstvom a s iba 5 percentami obrábanej pôdy. 
Priemyselná základňa krajiny je veľmi úzka, sektor služieb sa na HDP podieľa z takmer 70 %.  
  
Podiel vládnych výdajov na HDP predstavuje  25 %, hospodárstvo ako celok je však naďalej 
pod silným vplyvom štátu tak po stránke regulačnej ako i kontrolnej. S tým koreluje    i 
chovanie štátu pri privatizácii veľkých priemyselných podnikov, keď z obavy pred radikálnou 
sanáciou firiem pod novými vlastníkmi, ktorá by následne mohla vyvolať sociálne tlaky, si 
štát v privatizovaných firmách doteraz spravidla ponecháva majoritné podiely či tzv. „zlaté 
akcie“, ktoré mu umožňujú kontrolu nad zásadnými strategickými rozhodnutiami. To však 
spätne odradzuje potenciálnych zahraničných investorov od majetkového vstupu do 
štátnych firiem.   
  
Rozsiahle sociálno-ekonomické reformy začaté začiatkom 90. rokov ešte za vlády bývalého 
kráľa Hussajna boli doteraz úspešné iba čiastočne. Fixovaním jordánskeho dináru na 
americký dolár od začiatku roku 1995 sa podarilo stlačiť infláciu (1-2 % ročne) a ročný rast 
HDP v posledných troch rokoch prevyšuje rast populácie (a rastie teda ukazovateľ HDP na 
hlavu). Na druhej strane je hospodárstvo i naďalej každoročne pod tlakom vysokého 
rozpočtového deficitu (cca 7 % ročne pred započítaním grantov a pôžičiek), ktorý sa darí 
držať v prijateľných normách iba vďaka príspevkom zahraničných donorov, a tradične 
vysokým pasívom zahraničného obchodu. Dlhohodobým problémom je i vysoká 
nezamestnanosť (podľa niektorých odhadov okolo 25 %).     
 
Hlavné odvetvia hospodárstva: 
Priemysel  
Jordánska priemyselná základňa je značne úzka, na tvorbe HDP sa podieľa iba vo výške 20 %. 
To je historicky dané malým domácim trhom v spojení s donedávna nízkym exportným 
potenciálom  jordánskeho priemyslu. 
  
Najvýznamnejšími priemyselnými odvetviami sú potravinársky priemysel a priemysel 
rafinérsky (v oboch prípadoch cca 15 %-ný podiel na priemyselnej tvorbe). Ide však              o 
odvetvia  s nulovým exportným potenciálom, pretože prakticky celá produkcia je určená 
výlučne pre domáci trh. 
  
Z tohto pohľadu sú najdôležitějšími odvetviami ťažba a spracovanie potaše a fosfátov, ktoré 
sa  vyvážajú vo veľkých množstvách, najmä do Ázie (India, Čína).S ročnou produkciou 
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fosfátov na úrovni 5,9 mil. ton je Jordánsko tretím najväčším dodávateľom nespracovaných 
fosfátov na svete.   
Obidve odvetvia sú pod plnou kontrolou dvoch spoločností,  Arab Potash Company a Jordan 
Phosphate Mines Company. V októbri 2004 vláda spoločnosť Arab Potash Company 
sprivatizovala, keď 50 %-ný balík akcií odkúpila kanadská Potash Corporation of 
Saskatchewan.  
Stavebníctvo v roku 2004 rástlo značným tempom, čo názorne potvrdzuje počet vydaných 
stavebných povolení a novozastavaná plocha (viď nižšie), medziročný nárast cien 
nehnuteľností o 37,5 %, ako i o 10 % väčšia produkcia cementu, ktorý sa aj napriek tomu 
niekoľkokrát v priebehu roka stal nedostatkovou komoditou a musel byť dovážaný, najmä 
z Egypta.  
Takisto štatistika nákupov bytov a domov za I. až III./2005 – 55 % nárast - naznačuje, že 
nárast    v stavebníctve bude pokračovať.  
Hybnou silou stavebného trhu sú do značnej miery  bohatí irackí imigranti usadzujúcí sa 
natrvalo v Jordánsku. Títo jedinci investujú svoje finančné prostriedky do luxusnej bytovej 
výstavby (najmä nové vily v okolí Ammánu)  a naviac do Jordánska prenášajú i svoje 
obchodné aktivity     a podieľajú sa tak do značnej miery na výstavbe nebytových priestorov. 
Podľa oficiálnych údajov sa Iračania v roku 2004 podieľali na realitných transakciách 
realizovaných cudzincami z viac ako 50 %.   
Veľká bytová výstavba je markantná najmä v Ammáne (takmer tretina všetkých stavebných 
povolení), v o niečo menšej miere  i v priemyselnom Irbide. 
Nebytová výstavba sa sústreďuje najmä do priemyselných zón a  stavia sa i veľa luxusných 
hotelových komplexov v oblasti Mrtvého mora a Akkabského zálivu. 
Poľnohospodárstvo  
Hlavným problémom jordánskeho poľnohospodárstva je chronický nedostatok vody. Viac 
ako 90 % územia zaberajú púšte, obrábaných je iba 5 % pôdy, na zavlažovanie ktorej sa 
spotrebováva viac ako 70 % všetkej vody. 
Hlavnou oblasťou jordánskeho poľnohospodárstva je oblasť údolia rieky Jordánu, kde 
priaznivé klimatické podmienky umožňujú pestovanie ovocia a zeleniny po celý rok. Úroda sa 
zberá  spravidla trikrát do roka, hlavnými plodinami sú rajčiny, uhorky, zemiaky, olivy a 
cibuľa, z ovocia sú to banány, citrusové plody a melóny. 
  
Zimná úroda býva vyvážaná najmä do krajín Perzského zálivu, kde ju je možné predať za 
značne výhodných podmienok. Naopak snahy poľnohospodárov z údolia Jordánu preniknúť 
so svojou produkciou na európsky trh doposiaľ neuspeli (okrem značnej geografickej 
vzdialenosti a obmedzeniam, ktoré sa na obchod s agrárnymi komoditami vzťahujú) z 
dôvodov nedostatkov v balení a nízku úroveň systému kontroly akosti. 
  
Protipólom údolia Jordánu sú náhorné planiny, kde sa pestujú pšenica, jačmeň, šošovica a 
cícer. Výnosy sú tu do veľkej miery ovplyvňované počasím a naviac i v úrodných rokoch 
pokrývajú domácu spotrebu iba z malej časti. Z tohto dôvodu patria vládne výberové konania 
na dodávky obilovín medzi  najčastejšie tendre a nezriedka sú obiloviny dodávané i na bázi 
rozvojovej pomoci. 
  
Živočíšna výroba nepokrýva domáci dopyt, najmä u červeného mäsa, a tak sa 70 % 
každoročnej spotreby tejto komodity  musí dovážať. Jordánsko je sebestačné iba v produkcii 
hydinového mäsa a vajec. 
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Rybolov má v Jordánsku nepatrný význam, Aqabský záliv (jediný jordánsky prístup k mori) 
neposkytuje pre rybolov ideálne podmienky. 
  
Zo všetkých poľnohospodárskych spracovateľských odvetví znesie prísnejšie kritériá iba 
mliekarenstvo, ktoré v posledných rokoch prešlo veľkým investičným rozvojom a s výnimkou 
sušeného mlieka pokrýva prakticky celý domáci dopyt. 
Služby 
Sektor služieb je najdôležitější z pohľadu tvorby HDP, na ktorom sa podieľa z plných 70 %. 
Jeho opornými odvetviami sú obchod a sprostredkovanie, bankovníctvo a poisťovníctvo, 
súkromné školstvo, turistika, doprava a zdravotníctvo. 
 
Dovozný a vývozný režim, obchodná prax: 
Dovozné podmienky  
 
Pre dovoz a vývoz je potrebná dovozná licencia, pokiaľ nie je tovar alebo dovozca / vývozca 
z tohto pravidla vyňatý platnými zákonmi,  nariadeniami alebo zmluvami, ktoré Jordánsko 
uzavrelo. Vláda môže plne alebo čiastočne vyhradiť dovoz nebo vývoz ktoréhokoľvek tovaru 
určitému ministerstvu, verejnej spoločnosti alebo špecializovanej inštitúcii. Vláda tiež môže 
požadovať predbežný súhlas s dovozom alebo vývozom určitého tovaru alebo jeho vývoz / 
dovoz úplne zakázať. 
  
Všetok dovážný tovar podlieha clu podľa stanovených tarifov a ďalším poplatkom. Vyňatý je 
tovar určený na základe colného zákona, zákona o podpore investícií, koncesií alebo 
medzinárodných zmlúv.  
  
Bežné colné sadzby sú 5, 10, 15, 20 a 30 %; v prípade tabakových a alkoholických výrobkov sa 
sadzby pohybujú v rozmedzí 50 až 180 %. 
  
Spolu s clom sa ďalej ako jeden poplatok vyberá: 
-     DPH (16 %);  
-    dovozné dane a poplatky (21%), ktoré o i. zahrňujú 5% poplatok za dovoznú licenciu, 6% 
jednotné ďalšie clo, 6% univerzitné a municipálne poplatky, 3% ďalšia daň, 1% poplatok na 
obchodné centrá.  
  
Dovoz podľa bilaterálnych obchodných dohôd podlieha tarifom stanoveným v týchto 
dohodách. 
  
Doklady požadované pre dovoz sú: 
-    osvedčenie o pôvode, vydané príslušnou inštitôciou v krajine vývozcu;  
-   faktúra, overená jordánskym zastupiteľským úradom v krajine vydania; ak tam nie je 
zastupiteľský úrad, tak miestnou obchodnou komorou;  
-    konosament;  
-    pri tranzitujúcom tovare colná deklarácia vydaná susednou krajinou.  
  
Kúpna cena a pôvod tovaru musia byť uvedené na faktúrach a všetkých ďalších 
dokumentoch spolu s dopravným, poistením a ďalšími nákladmi. Na všetkých faktúrach musí 
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byť popis dovážaného tovaru v arabštine. Colníci často neprijímajú hodnotu dovážaného 
tovaru, ako je uvedená na faktúre, a stanovujú jeho cenu pre colné riadenie vlastným 
odhadom. 
  
Miestny dovozca musí predložiť dovoznú licenciu. Jej nepredloženie môže byť pokutované až 
10% (5% poplatok za licenciu, 5% pokuta). Za nepredloženie certifikátu o pôvode a faktúry sa 
môže vyberať pokuta 2%. Uvedenie iného než skutočného množstva tovaru na faktúre môže 
byť pokladané za pašovanie, trestané až trojnásobkom hodnoty cla. 
  
Kontrola vývozu je v pôsobnosti Ministerstva financií - správy ciel a Ministerstva priemyslu        
a obchodu. Vývozné povolenie nie je potrebné k vývozu jordánskych výrobkov, 
tranzitujúceho tovaru, tovaru zo zón voľného obchodu, tovaru dočasne dovezeného alebo 
k reexportu. 
Ochrana domáceho trhu  
Dovoz niektorých druhov tovaru, ako sú potraviny, poľnohospodárske produkty, satelitné 
antény a telefónne zariadenia, je podmienený zvláštnym povolením. Vydáva ich príslušné 
ministerstvo alebo iný orgán. Napríklad Správa telekomunikácií udeľuje povolenie pre dovoz 
satelitných antén a telefónneho zariadenia, Správa civilnej obrany povolenie pre hasiace 
zariadenia. Pri potravinách sa vyžaduje laboratórna správa. Výbor pri ammánskej a aqabskej 
colnej správe musí vydať oprávnenie k laboratornemu testovaniu. 
 
Tabuľka zahraničného obchodu medzi SR a Jordánskom 
 

tis.USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Export 8 033 11 728 2 663 6 420 2 124 4 523 5 177 6 628 37 835 26 962 

Import 1 563 2 485 3 098 3 123 3 488 2 800 2 600 2 058 2 108 2 681 

Saldo 6 470 9 244 -435 3 297 -1 364 1 723 2 577 4 570 35 727 24 281 

Obrat 9 596 14 213 5 761 9 544 5 612 7 323 7 777 8 686 39 943 29 643 

Zdroj: MH SR  

 
 
 

 7. UŽITOČNÉ KONTAKTY V JORDÁNSKU 
 
Jordánske medzinárodné letisko Queen Alia International, je vzdialené cca 30 km od 
Ammánu. Taxíky, autobusy, služby prenájmu áut sú na veľmi dobrej úrovni. 
Hotelové služby sú rovnako na vysokej úrovni. Najznámejšie hotely v Ammáne sú 
Intercontinental, Merridian, Sheraton, Marriot, SAS Radisson, Carlton a Amra . 
Vládne inštitúcie a banky pracujú od 8,00-15,00 hod. od nedele do až štvrtka, bez obedňajšej 
prestávky. Pracovný čas súkromných spoločností sa odlišuje podľa letného a zimného 
obdobia. Medzi májom a októbrom sa pracuje od 8,30-13,00 hod. a od 17,00-20,00 hod. 
Zvyšok roka sa pracuje od 9,00-14,00 hod. a od 16,00-19,00 hod. V období Ramadánu všetky 
úrady a podniky končia okolo 15,00 hod. 
Počas Ramadánu sa neodporúča cestovať do Jordánska. 
Jordánsky medzinárodný telefónny kód je 00962, volací kód Ammánu je 06.  
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Elektrický prúd  220 V, 50 Hz. 
 
Obchodno-ekonomické oddelenie SR :  
 
Adresa: Embassy of the Slovak Republic             
  Al Shafei St. 158                                          Tel.: 00963/11/6133648, 6132114/5/ 
             Mezzeh-East Villas                                      Fax: 00963/11/6133647 
             P.O.Box  6350               E mail: obeosyria@mail.sy 
             Damascus      
  SYRIA  
 
Veľvyslanectvo Jordánskeho hášimovského kráľovstva vo Viedni 
Rennweg 17/4 
A-1030 Viedeň (Wien) 
Rakúska republika (Osterreich) 
Tel.:  +43 1  / 4051025-6 
Fax:  +43 1 / 4051031, 7101273 
E-mail:  info@jordanembassy.at  
Konzulát Jordánskeho hášimovského kráľovstva v Bratislave 
Čajakova č. 26 
831 01 Bratislava 
Tel.:  +421 2 / 49102333 
Fax:  +421 2 / 49102399 
E-mail:  ziak@jordan-consulate.sk 
Štátne sviatky : 1.1., 30.1., 7.2.,1.5., 22.5., 10.6., 5.-7.3, 26.3, 4.6., 14.10, 16.11, 15.-18.12. 
 
 
Praktické telefónne čísla v  teritóriu  
191  - Polícia 
193 - Zdravotná pohotovosť 
199 - Požiarnici 
196 - Imigračná polícia (vízové a pobytové náležitosti)   
 
Užitočné internetové stránky:  
http://www.ammanchamber.org/  - Amman Chamber of Commerce 
http://www.aci.org.jo/    - Amman Chamber of Industry 
http://www.jocc.org.jo/    - Federation of Jordanian Chambers of 
Commerce 
www.jordaninvestment.com    - Jordan Investment Board  
www.mit.gov.jo     - Ministerstvo priemyslu a obchodu  
 

http://www.mit.gov.jo/

