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4. Dwustronna współpraca gospodarcza.  
 

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne. 
Korzystne znaczenie dla rozwoju wzajemnej wymiany handlowej ma obniŜenie 

importowych stawek celnych AS w wyniku zawarcia umowy celnej z UE (2003 r.) oraz 
działań dostosowawczych w ramach akcesji do Światowej Organizacji Handlu (XII 2005), jak 
i obowiązywanie (od 2004 r.) podpisanej w  październiku  2003 r. umowy ramowej, dającej 
traktatowe podstawy rozwoju stosunków gospodarczo-handlowych i współpracy naukowo-
technicznej. Dalszy rozwój dwustronnej współpracy inwestycyjnej wymaga finalizacji 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i aktywnych negocjacji dwustronnej umowy o 
popieraniu i ochronie wzajemnych inwestycji (w 2008 r. odbyły się dwie rundy negocjacji). 

 

4.2. Handel zagraniczny. 
Potencjał przemysłowo-ekonomiczny Polski i Arabii Saudyjskiej oraz rola obu krajów w 

międzynarodowych stosunkach gospodarczych, zwłaszcza Polski w UE oraz Arabii 
Saudyjskiej w RWPZ, jak i relatywnie wysoka komplementarność obu gospodarek - 
przemawiają za potrzebą rozszerzenia skali dwustronnej współpracy, dynamicznie 
rozwijającej się od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1995 r. W latach 2003-8 
r. nastąpił rekordowy wzrost wzajemnych obrotów handlowych, które - według danych 
polskich - osiągnęły poziom 700 mln USD w 2008 r. (96 mln USD w 2003 r.), a z 
uwzględnieniem danych saudyjskich -  co najmniej 800 mln USD. (łącznie z reeksportem 
przez ZEA oraz inne państwa RWPZ). Było to wynikiem dynamicznego przyrostu polskiego 
eksportu do poziomu ok. 450 mln USD (263,6 mln EURO za 11 mies. 2008 r.), a 
uwzględniając reeksport – ok. 550 mln USD w porównaniu do 67 mln USD w 2003 r. 
Saudyjski eksport do Polski wzrósł  skokowo z 29 mln USD w 2003 r. do wysokości ok. 240 
mln USD  w 2008 r. (145,0 mln EURO za 11 mies. 2008 r.), stając się waŜnym źródłem 
zaopatrzenia surowcowego kraju. Dodatnie saldo handlowe - według danych polskich - 
wynosi ok. 200 mln USD (118,6 mln EURO za 11 mies. 2008 r.), natomiast według danych 
saudyjskich występuje znacznie wyŜsze saldo dodatnie w wys. ok. 300 mln USD. PowyŜsze 
dane (w tym dotyczące wyników HZ AS) potwierdzają fakt, iŜ rynek AS jest największym 
rynkiem importowym wśród państw Zatoki (potencjał demograficzny, „szerokość” rynku oraz 
globalna wartość rocznego importu) oraz potencjalnym głównym docelowym odbiorcą 
polskiego eksportu w ramach RWPZ, a takŜe powinny sytuować AS w gronie priorytetowych 
pozaeuropejskich partnerów gospodarczych Polski. 

Arabia Saudyjska, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do wielu czołowych państw 
członkowskich UE, równieŜ dla Polski staje się jednym z waŜniejszych rynków zbytu, a takŜe 
cennym partnerem w ew. współpracy na rynkach trzecich oraz źródłem znaczących inwestycji 
(brak szczegółowych danych, m.in. ze względu na fakt, iŜ inwestycje w Polsce są 
dokonywane za pośrednictwem funduszy zachodnich dysponujących m.in. kapitałem 
saudyjskim). W ostatnich latach miały miejsce inwestycje produkcyjne w Polsce, dokonane 
przez firmy: AMIANTIT, SABIC i ZAMIL. W 2008 r. prowadzone były rozmowy nt. 
współpracy inwestycyjno-produkcyjnej w sektorze rolnictwa i przetwórstwa Ŝywności oraz 
produkcji maszyn rolniczych, zarówno na szczeblu rządowym (m.in. w trakcie roboczej 
wizyty XI 2008 w Polsce ministra handlu i przemysłu AS, Abdullaha Z. Alirezy, który 
sprawuje kierownictwo zespołu rządowego ds. zagranicznych inwestycji rolniczych), jak i 
bezpośrednio miedzy firmami saudyjskimi i polskimi. W przyszłości Arabia Saudyjska moŜe 
realnie stać się alternatywnym źródłem zaopatrzenia w ropę naftową i gaz naturalny (takŜe w 
kontekście unijnych planów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy). 
Priorytetowe znaczenie ma systematyczne zwiększanie wolumenu polskiego eksportu i 
rozszerzanie współpracy kooperacyjnej w formie wspólnych przedsięwzięć oraz 
przyciągnięcie znaczących inwestycji saudyjskich  do Polski. 
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Analiza sektorowa moŜliwości rozwoju polskiego eksportu do AS 
Sektor rolno-spoŜywczy dostarczył w  2008 r. ok.  12%  polskiego  eksportu towarowego do 
AS,  głównie sery przetworzone, mleko w proszku i śmietanki oraz gotowe artykuły 
spoŜywcze, w tym wyroby cukiernicze i piekarnicze.. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ saudyjski 
import w tym sektorze wynosi ok. 7 mld USD rocznie - naleŜy wskazać na duŜe moŜliwości 
plasowania polskiego eksportu w zakresie: dostaw płodów rolnych  oraz zwierząt Ŝywych i 
tusz zwierzęcych; dostaw artykułów Ŝywnościowych, w tym produktów mleczarskich oraz 
wędlin i wyrobów drobiowych i wołowych; przetworów warzywnych; soków i koncentratów 
owocowych, herbat i mieszanek ziołowych oraz wyrobów piekarniczych i cukierniczych; 
dostaw napojów bezalkoholowych; dostaw świeŜych i mroŜonych owoców; transferu 
technologii przetwórstwa Ŝywności, dostaw maszyn i urządzeń dla małych zakładów 
produkcyjnych, oraz tworzenie joint ventures w dziedzinie produkcji Ŝywności w Polsce. 
Produkty przemysłu surowców mineralnych, chemicznego, meblarskiego i papierniczego 
stanowiły 10,5 % całości polskiego eksportu do AS. MoŜna prognozować wzrost eksportu: 
produktów drzewnych i papierniczych, m.in. płyt pilśniowych i wiórowych, paneli 
drewnianych oraz parkietu naturalnego;  papieru gazetowego i opakowaniowego oraz 
artykułów higienicznych; wyrobów szklanych i ceramicznych, materiałów i stolarki 
budowlanej; włókien syntetycznych, wyrobów chemicznych i kauczukowych, m.in. opon 
samochodowych oraz kosmetyków samochodowych i dla gospodarstw domowych; mebli 
biurowych i domowych oraz dla wyposaŜenia hotelowego i szpitalnego.  
Przemysł hutniczy - metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, w tym 
dwuteowniki, ceowniki z Ŝeliwa lub stali niestopowej oraz inne produkty stalowe stanowiły 
ok. 28% polskiego eksportu do AS w 2008 r. Uwzględniając obecny boom budowlany w 
gospodarce saudyjskiej oraz planowane nakłady inwestycyjne w sektorze infrastruktury - 
moŜna wskazać na następujące moŜliwości współpracy dwustronnej: dostawy produktów 
stalowych i wyrobów z metali kolorowych, zwłaszcza miedziowych oraz konstrukcji 
przemysłowych, w tym kątowników, kształtowników i profili stalowych oraz rur stalowych i 
Ŝeliwnych dla saudyjskiego przemysłu naftowego i gazowego, jak równieŜ szyn kolejowych i 
tramwajowych (w związku z budową linii kolejowych i sieci transportu miejskiego w AS). 
Sektory energii elektrycznej oraz gospodarki wodnej i ochrony środowiska: dostawy urządzeń 
elektrycznych i maszynowych stanowiły 46,1% całości polskiego eksportu towarowego do 
AS %, w tym wyposaŜenia elektrycznego i energetycznego - 39,3%, wzrastając o 324% w ub. 
r.  Nakłady inwestycyjne w tym sektorze gospodarki AS są planowane w wysokości 88,9 mld 
USD w najbliŜszych 20 latach.  Zapotrzebowanie energetyki AS do roku 2010 szacuje się na 
dodatkowe 20 tys. MW. Z zakresu gospodarki wodnej w trakcie realizacji znajdują się 
projekty o łącznej wartości 7,73 mld USD. Istnieją szerokie moŜliwości dla polskiego 
eksportu towarowego i usługowego w zakresie: projektowania i wykonawstwa obiektów 
energetycznych, linii transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych; dostaw 
wyposaŜenia energetycznego: kotłów, turbin, transformatorów, kabli, silników oraz innego 
sprzętu  elektrycznego, w tym oświetleniowego; budowa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz 
oczyszczalni ścieków; dostawy technologii i urządzeń ochrony środowiska, w tym filtrów 
przemysłowych. 
Inne potencjalne dziedziny rozwoju polskiego eksportu: 
Przemysł maszynowy i górnictwo: dostawy   pojazdów  samochodowych  i  silników  
wysokopręŜnych; dostawy  lekkiego  sprzętu  pływającego,  m.in.  jachtów  i  łodzi  
motorowych; dostawy maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego oraz usługi techniczne;  
Budownictwo drogowe i kolejnictwo: udział firm polskich w  budowie  sieci  transportu  
miejskiego; budowa  linii  kolejowych  w AS (w ramach konsorcjów międzynarodowych) 
oraz dostawy  taboru kolejowego: lokomotyw, wagonów i sprzętu utrzymania ruchu; 
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Lotnictwo cywilne: dostawy samolotów i helikopterów dla celów rolniczych, sanitarnych i 
poŜarniczych oraz usługi w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i opylania pól;  
Gospodarka morska: dostawy statków handlowych oraz rybackich i baz przetwórczych; 
projektowanie,  budowa  i  rozbudowa  portów  handlowych  i  rybackich; budowa i 
wyposaŜenie stoczni morskich; współpraca naukowo-techniczna przy projektowaniu nowych 
jednostek pływających oraz szkolenie kadry technicznej; usługi  w  zakresie  szkolenia  
średniego  i  wyŜszego  personelu  pływającego;  
Telekomunikacja i IT: dostawy sprzętu i oprogramowania IT dla sektora 
telekomunikacyjnego oraz organizacja szkoleń zawodowych w Polsce;  
Usługi techniczne w następujących dziedzinach: usługi geodezyjne i kartograficzne w 
dziedzinie ochrony zabytków; doradztwo i projektowanie w zakresie urbanistyki i 
architektury; usługi przemysłowe (w tym konserwacyjno-modernizacyjne);  
Ochrona zdrowia: dostawy sprzętu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego; 
współpraca naukowo-badawcza oraz szkolenie personelu medycznego (podstawowe oraz 
specjalistyczne - m.in. dziedzinie kardiochirurgii, ortopedii i rehabilitacji); zatrudnienie 
polskich lekarzy w szpitalach saudyjskich; leczenie pacjentów  saudyjskich w polskich  
ośrodkach  ochrony  zdrowia.  
 

4.3. Inwestycje (wzajemne). 
Wykorzystanie korzystnego klimatu inwestycyjno-biznesowego wymaga przede 

wszystkim stałej obecności na rynku i kontaktów długofalowych ze strony zainteresowanych 
polskich przedsiębiorstw w postaci tworzenia wspólnych przedsiębiorstw (joint ventures), jak 
i gotowości do wspólnego zaangaŜowania kapitałowego z partnerami saudyjskimi w ramach 
dwustronnych funduszy inwestycyjnych  Podejmowane przy pomocy placówki próby 
utworzenia wspólnych przedsiębiorstw polsko-saudyjskich doprowadziły do inwestycji 
produkcyjnych w Polsce przez holdingi "Zamil Steel" (zakład produkcyjny konstrukcji 
stalowych)  i "Saudi Amiantit" (zakład produkcyjny zbiorników i rur z laminatów 
poliestrowych i włókna szklanego) oraz otwarcia biura handlowego państwowego koncernu 
petrochemicznego SABIC, który rozpoczął budowę regionalnego centrum logistycznego w 
Polsce, jak równieŜ szeregu  inwestycji prywatnych saudyjskich biznesmenów w polskim 
sektorze nieruchomości, jednakŜe PAIiIZ nie uwzględnia w swoich statystykach inwestycji 
kapitałowych niŜszych od 1 mln USD oraz inwestycji saudyjskich dokonanych za 
pośrednictwem funduszy międzynarodowych. W latach 2004-2008 powstały nowe spółki 
polsko-saudyjskie na terytorium AS: 1/ GOSAIBI GROUP – COMPUTERLAND LTD. (w 
styczniu 2005 Computerland S.A. poinformował o rezygnacji z działalności przed 
zakończeniem procedury rejestracyjnej); 2/ POLIMEX ARABIA LTD. utworzona przez 
POLIMEX – MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. oraz przedsiębiorców saudyjskich (w I 2006 
zawieszono działalność biura w Rijadzie, jednakŜe w 2007 r. zapowiedziano uruchomienie 
nowego przedstawicielstwa w Jubail); 3/ BIATEL ARABIA (z udziałem BIATEL S.A. i 
saudyjskiej ALMASHRIK Co.) działająca w branŜy telekomunikacji i IT; 4/ 
ELEKTROBUDOWA Konin z saudyjską firmą AL-ALAMIYAH; 5/ PW 
ELEKTROTECHNIKA i saudyjska BATTERJEE GROUP OF COMPANIES w zakresie 
wspólnej budowy zakładu profili izolacyjnych w Rabigh (KAEC); 6/ Saudyjska Spółka 
Inwestycyjna (o planowanym kapitale załoŜycielskim w wysokości 4 mln SAR - 1,066 mln 
USD) utworzona w XI 2008 r. przez grupę saudyjskich przedsiębiorców, zrzeszonych w 
Saudyjsko-Polskiej Wspólnej Radzie Biznesu (m.in. Pan Kingdom, ALAGAT i Saudi 
Technology Group). W przygotowywaniu jest utworzenie kolejnych spółek w branŜach: 
elektro-energetycznej i gospodarki wodnej oraz nowe inwestycje saudyjskie w Polsce. 


