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5. Dostęp do rynku. 
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. 
Na konkurencyjność polskiego eksportu wpływa kilka istotnych czynników: cena, marka 

produktu, referencje uŜytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane finansowanie lub 
kredyt kupiecki, termin dostawy i – w przypadku nieznanych dotąd na rynku produktów – 
gotowość dostarczenia darmowych próbek. Polska, podobnie jak inni nowi członkowie UE, 
jest postrzegana jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych jakościowo z 
zachodnioeuropejskimi, jednakŜe po odpowiednio konkurencyjnych cenach. W 2008 r. 
zaznaczył się niekorzystny wpływ słabnącego kursu USD i SAR wobec EURO i PLN. W 
aspekcie cenowym na rynku saudyjskim, generalnie pozytywnie moŜna ocenić 
konkurencyjność polskiej oferty eksportowej w takich grupach towarowych, jak: wyroby 
hutnicze, zwłaszcza stalowe; materiały budowlane, w tym drewniane panele podłogowe oraz 
drzwi i okna, płytki ceramiczne i szkło budowlane; urządzenia energetyczne i sprzęt 
elektryczny, meble i sprzęt oświetleniowy; artykuły spoŜywcze, zwłaszcza słodycze, produkty 
mleczarskie oraz przetwory warzywne i owocowe, w tym dŜemy, soki i koncentraty oraz 
herbaty owocowe i ziołowe; niektóre rodzaje sprzętu wojskowego i logistycznego (zwłaszcza 
telekomunikacyjnego), w zakresie usług technicznych w sektorze nafty i gazu oraz 
energetycznym i stoczniowym, telekomunikacji i IT (w tym automatyki przemysłowej), a 
takŜe budowlanym w zakresie montaŜu obiektów przemysłowych.  
 

Saudyjskie bariery i utrudnienia administracyjne w eksporcie i współpracy gospodarczej:   
• restrykcyjne dotychczas podejście SASO (Saudi Arabian Standard Organization), 

kierującej się normami częściowo odbiegającymi od europejskich oraz stosującej 
kosztowne i długotrwałe procedury kwalifikacyjne dopuszczania artykułów 
spoŜywczych i medycznych do obiegu towarowego na rynku saudyjskim. Do 
kompetencji utworzonej w II 2007 r. Saudyjskiej Agencji ds. śywności i Leków 
(Saudi Food & Drug Authority - SFDA), uwzględniającej normy i postanowienia ŚOH 
(WTO), naleŜy monitorowanie - pod względem bezpieczeństwa zdrowia publicznego - 
artykułów Ŝywnościowych, lekarstw i sprzętu medycznego. 

• zakaz importu wyrobów z wieprzowiny i alkoholu oraz szeroko interpretowany zakaz 
dystrybucji publikacji "sprzecznych z Islamem", co eliminuje te grupy towarowe oraz 
powoduje konieczność przygotowywania oddzielnych materiałów promocyjnych na 
rynek saudyjski; 

• zróŜnicowane traktowanie przez władze fiskalne firm zagranicznych (20-procentowy 
podatek dochodowy) i saudyjskich (płacą “zakat” – podatek religijny /7,5 % od 
wartości obrotu/); 

• brak (poza głównymi koncernami państwowymi – np. SABIC, SAUDI ARAMCO – 
działającymi zgodnie z odrębnymi regulacjami całkowicie kompatybilnymi z praktyką 
czołowych firm światowych) jednolitych przepisów, regulujących dostęp do sfery 
zakupów publicznych oraz ograniczony dostęp do odpowiednich informacji.  

• złoŜone przepisy (takŜe formalności) dotyczące zatrudniania obcokrajowców, 
działalności biznesowej i praktyka wizowa (przy dłuŜszym pobycie obowiązek 
posiadania tzw. sponsora); 

• brak rozwiniętego systemu dostępu do informacji handlowych i danych 
statystycznych, zwłaszcza w języku angielskim; 

• stosunkowo wysokie koszty udziału w imprezach targowych i wystawienniczych na 
terenie AS (ceny stoisk, promocji towarów, biletów lotniczych i hoteli).  

NaleŜy podkreślić, iŜ większość powyŜszych barier i utrudnień jest stopniowo usuwana przez 
władze saudyjskie w ramach procesu reform dostosowawczych do wymogów WTO oraz 
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liberalizacji działalności gospodarczej w AS. JednakŜe proces ten ma charakter długofalowy, 
a zmiany nie są jednolicie wdraŜane przez poszczególne urzędy i instytucje saudyjskie. Lista 
saudyjskich sektorów gospodarczych zamkniętych dla inwestycji zagranicznych (tzw. lista 
negatywna) jest systematycznie weryfikowana i redukowana przez NajwyŜszą Radę 
Ekonomiczną (SEC) z uwzględnieniem zobowiązań, wynikających z akcesji do WTO. 
Podjęła ona m.in. decyzję zezwalającą na inwestycje zagraniczne w następujących sektorach 
gospodarki AS: usługi ubezpieczeniowe i dystrybucyjne, handel hurtowy i detaliczny 
włącznie z handlem detalicznym artykułami medycznymi i prowadzeniem aptek prywatnych, 
transport lotniczy i kolejowy oraz usługi telekomunikacyjne. Z listy negatywnej zostały 
równieŜ wyłączone prowadzenie agencji handlowych (za wyjątkiem praw franszyzy), sektor 
dystrybucji filmów kinowych i kaset magnetowidowych oraz usługi transmisji satelitarnej. 
Wprawdzie sektor produkcji ropy naftowej pozostaje nadal zamknięty dla inwestycji 
zagranicznych, jednakŜe otwarto przed nimi usługi dla sektora wydobywczego. Niedostępne 
dla inwestorów zagranicznych pozostają takŜe m.in. usługi turystyczne związane z 
pielgrzymkami religijnymi HadŜ i Umrah oraz sektor nieruchomości w Mekce i Medynie, 
usługi pośrednictwa na saudyjskim rynku pracy, prowadzenie banków krwi i stacji surowic 
antytoksycznych oraz ośrodków kwarantanny.  
 

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP. 
Warunkiem dostępu firm zagranicznych do saudyjskich zasobów gazu naturalnego jest 

znaczące (samodzielnie lub w konsorcjum z innymi partnerami) zaangaŜowanie kapitałowe w 
poszukiwania i eksploatację, co w odniesieniu do polskich firm wydaje się trudne do 
realizacji. Polskie przedsiębiorstwa mogą natomiast odegrać rolę dostawcy usług 
technicznych, sprzętu i personelu specjalistycznego, co wymaga z ich strony nawiązania 
bezpośrednich kontaktów z koncernem Saudi Aramco lub jego saudyjskimi i zagranicznymi 
partnerami. W ocenie Ambasady RP w Rijadzie istnieje moŜliwość zainteresowania 
inwestorów saudyjskich udziałem kapitałowym w planowanych inwestycjach sektora 
naftowo-gazowego w Polsce. Współpraca dwustronna mogłaby m.in. obejmować m. in. 
inwestycje w obiekty przerobu i dystrybucji produktów ropy naftowej i gazu naturalnego oraz 
usługi w zakresie poszukiwania złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego, budowa obiektów 
wydobywczych, linii przesyłowych i dystrybucyjnych.  
Ograniczenia w handlu i współpracy gospodarczej występujące po stronie saudyjskiej 
odnoszą się w jednakowej mierze do wszystkich partnerów gospodarczych. Olbrzymi i 
chłonny rynek jest otwarty dla wszystkich państw z wyjątkiem Izraela. Ogromna konkurencja 
zmusza do stałej troski o cenę i jakość towarów oraz o wiarygodność handlową, a takŜe 
wymaga stałej obecności na rynku i bezpośrednich osobistych kontaktów z partnerami 
saudyjskimi. 
 

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości. 
Zgodnie ze zobowiązaniami akcesyjnymi AS do WTO zmianie mają ulec w najbliŜszej 

przyszłości przepisy dotyczące nabywania i wynajmu nieruchomości - w chwili obecnej 
cudzoziemcy mogą wynajmować nieruchomości na cele prywatne i komercyjne; natomiast 
nabywać nieruchomości tylko na cele inwestycyjne.  
 

5.4. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. 
Rada Ministrów AS ratyfikowała (XII 2007) wspólne ustawodawstwo państw RWPZ w 

zakresie ochrony marek handlowych, które zapewnia 10-letni okres ochrony po ich 
zarejestrowaniu. Wprowadzane stopniowo są takŜe inne regulacje prawne w zakresie ochrony 
praw własności intelektualnej i przemysłowej zgodne ze standardami międzynarodowymi.  


