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3. Gospodarka. 
 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 
Wyniki gospodarcze 2008 r. są oceniane jako kolejny z rzędu (od 2003) okres 

pomyślnego rozwoju gospodarki AS, związanego m.in. z korzystną koniunkturą 
międzynarodową, jednakŜe w II połowie 2008 r. zaznaczył się m.in. niekorzystny wpływ 
globalnego kryzysu finansowego i gwałtownego spadku cen ropy naftowej na rynkach 
światowych. Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniósł 5,0%, przewyŜszając stopę 
przyrostu ludności (ok. 2%), lecz juŜ w 2009 r. prognozowana jest recesja na poziomie 1,6% 
PKB w wyniku zakładanego negatywnego oddziaływania kryzysu gospodarczego w skali 
globalnej. Oczekuje się, iŜ przełamanie recesji gospodarczej nastąpi w 2010 r. w postaci 4,2% 
przyrostu PKB. Ocenia się takŜe, iŜ nastąpił spadek tempa wzrostu poza-naftowego sektora 
prywatnego z poziomu 5,8 % w 2007 r. do 4,3 % w 2008 r., co w określonym stopniu wpłynie 
na realizację długoterminowych planów dywersyfikacji gospodarki AS (sektor prywatny 
dostarcza ok. 40% PKB). Tym niemniej, znacznie wyŜsze niŜ planowano dochody naftowe, 
pomimo gwałtownych fluktuacji cen światowych, osiągnęły w 2008 r. 309,8 mld USD, 
generując znaczące nadwyŜki rezerw finansowych. Dodatnie saldo bilansu płatniczego 
wyniosło 178,3 mld USD. Saudyjska Agencja Monetarna (SAMA) poinformowała o wzroście 
państwowych aktywów zagranicznych w końcu 2008 r. do łącznej wartości 501 mld USD, 
odpowiadającej ponad 60-miesiecznej wartości importu (rezerwy zagraniczne w warunkach 
saudyjskich stanowią zabezpieczenie planowanych wydatków budŜetowych, m.in. na 
kontynuację rozbudowy krajowej infrastruktury przemysłowej oraz bazę walutową 
utrzymywanego  „sztywnego” kursu riala saudyjskiego do USD w stosunku 1 USD = 3,75 
SAR). Globalny PKB AS osiągnął w 2008 r. szacunkową wartość 490,2 mld, a jego wysokość 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 18.854,8 USD, odnotowując najwyŜszy poziom od 
czasu poprzedniego boomu gospodarczego z 1981 r., kiedy liczba mieszkańców AS wynosiła 
9,8 mln (w porównaniu do ok. 28 mln w 2008). Na przestrzeni 2008 r. gwałtownie nasiliły się 
ujawniające się juŜ od jakiegoś czasu tendencje inflacyjne (oficjalny wzrost stopy inflacji do 
9,9 %), spowodowane szerszym napływem pieniądza na rynek wewnętrzny, m.in. w wyniku 
rosnących inwestycji zagranicznych i wzrostu wydatków rządowych, jak i słabnącą pozycją 
USD względem innych walut .Wywołało to negatywne reperkusje społeczne i zaniepokojenie 
władz saudyjskich, podejmujących działania w kierunku kontroli cen podstawowych 
artykułów Ŝywnościowych (m.in. subsydia importowe) oraz osłabienia presji na wzrost płac 
we wszystkich sektorach gospodarki. Rząd AS dąŜy do wykorzystania wysokich dochodów 
naftowych i napływu kapitałów zagranicznych dla dalszej dywersyfikacji gospodarki 
narodowej, m.in. poprzez rozbudowę przemysłu petrochemicznego i górnictwa bogactw 
mineralnych, jak i tworzenie zrębów nowych gałęzi gospodarki, takich jak technologie 
komputerowe i IT, biotechnologia, logistyka transportowa. Priorytetowe znaczenie nadano 
budowie nowych regionalnych ośrodków aktywności gospodarczej AS („Economic Cities”) w  
Rabigh, Medynie, Hail, Jizanie, Tabuku i Sudair, które mają zdynamizować rozwój 
poszczególnych regionów AS oraz zaktywizować zawodowo rodzimych obywateli, w 
szczególności zaś zapewnić miejsca pracy dla młodzieŜy w grupie wiekowej 20-30 lat, 
stanowiącej obecnie ponad 30 % społeczeństwa. Realizowana jest budowa szeregu nowych 
uczelni technicznych w celu wykształcenia wykwalifikowanych kadr dla realizacji projektów 
rozwoju przemysłowego i kontynuacji procesu "saudyzacji" jak największej liczby miejsc 
pracy w gospodarce. Zgodnie z danymi saudyjskiego urzędu statystycznego (IX 2008) liczba 
bezrobotnych obywateli AS wynosi 400 tys. osób, w tym ponad 79% bez kwalifikacji 
zawodowych, co stanowi 9,8 % ogółu saudyjskiej siły roboczej (spadek stopy bezrobocia z 
wys. 11,2% w 2007). Prognoza do 2016 roku przewiduje wzrost liczby ludności AS do ponad 
30 mln osób, co rodzi określone potrzeby w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego oraz 
ochrony zdrowia, jak i konieczność tworzenia nowych miejsc pracy.  
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3.2. Tabela głównych  wskaźników makroekonomicznych. 

 
 Wyszczególnienie  2007 2008 (szac.) 

PKB wartość wg parytetu siły nabywczej (w mld USD) 564,6 600,4 
PKB nominalna wartość globalna (w mld USD) 381,5 528,3 
PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej (w mld USD) 23 200 21 300 
PKB wartość nominalna na 1 mieszkańca (w USD) 15 900 18 855 
Tempo wzrostu PKB (w %) 3,4 5,0 
NadwyŜka budŜetowa (w mld USD) 47,6 157,3 
Relacja nadwyŜki finansów publicznych do PKB (w %)  12,48  29,8 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (w %) 19 15,4 
Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) (w %) 5,7 9,9 
Stopa bezrobocia (w %) 12 9,8 
Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD) 306,5 444,0 
Wartość łączna eksportu (w mld USD) 229,5 343,3 
Eksport ropy naftowej (w mld USD) 201 309,8 
Eksport poza-naftowy (w mld USD) 28,5 33,5 
Wartość importu (w mld USD) 77 100,7 
Relacja nadwyŜki na rachunku obrotów bieŜących bilansu 
płatniczego do PKB (w %)  

 
25,95 

 
36,4 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 

 
18,2 

 
24,3 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 

 
brak danych  

 
brak danych  

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(inward) (w mld USD) 

 
51,8 

 
76,1 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(outward) (w mld USD) 

brak danych  
(szac. ok. 1000) 

brak danych  
(szac. ok. 1000) 

NadwyŜka na rachunku obrotów bieŜących bilansu płatniczego (w 
mld USD) 

 
91,8  

 
178,3 

Rezerwy zagraniczne banku centralnego (w mld USD) 319 501 
 

Źródło: Centralny Departament Statystyki i Informacji Ministerstwa Gospodarki i 
Planowania, Saudyjska Agencja Monetarna, Saudyjska Generalna Agencja Inwestycji . 

 
3.3. Główne sektory gospodarki. 

 

Polityka przemysłowa  
Podstawową gałęzią gospodarki AS w 2008 r. pozostawał sektor ropy naftowej (ok. 45% 
PKB, ponad 75% dochodów budŜetowych), którego dochody walutowe (90% wartości 
eksportu) stanowiły główną siłę napędową gospodarki narodowej. Arabia Saudyjska 
dysponuje największymi na świecie zasobami ropy naftowej (26 % rozpoznanych złóŜ) oraz 
odgrywa wiodącą rolę w OPEC (27-30 % całości wydobycia w ramach organizacji). 
Rozpoznane zasoby ropy naftowej w AS są obliczane na ponad 266,8 mld baryłek (b). 
Zdolności wydobywcze ropy AS wynoszą aktualnie ok. 11,0 – 11.5 mln b/d, a średnie 
wydobycie wynosiło na przestrzeni 2008 r. 9,2 mln b/d (osiągając w VII 2008 poziom 9,7 mln 
b/d). Państwowy koncern naftowy SAUDI ARAMCO poinformował, iŜ planuje nakłady 
inwestycyjne w wys. 80 mld USD w celu osiągnięcia trwałych mocy wydobywczych na 
poziomie co najmniej 12,5 mln b/d (w tym rezerwowych zdolności produkcyjnych w 
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wysokości 3 mln b/d) oraz zwiększenia saudyjskich zdolności rafineryjnych (w kraju i 
zagranicą, m.in. w USA i Chinach) do 5,4 mln b/d do 2011 r. Saudyjski eksport ropy naftowej 
wynosił średnio w 2008 r. ok. 8,0 mln b/d. Głównym indywidualnym odbiorcą pozostawały 
USA – ok. 20%, a największym grupowym - państwa Azji, na które przypada ponad 50 % 
eksportu, zwłaszcza Japonia – 15 %; Korea Płd. – 9,4%, Chiny – 6,5%, Indie – 6,3%. Do 
państw europejskich trafia mniej niŜ 15% saudyjskiego eksportu (głównie Holandia i Włochy 
oraz Niemcy, Portugalia i Grecja). 

Zasoby gazu naturalnego w AS są zachowawczo oceniane na ponad 200 bilionów m3 
(IV miejsce na świecie po Rosji, Iranie i Katarze). Ponad 60% z nich znajduje się w złoŜach 
towarzyszących polom naftowym. Ponadto, gaz naturalny występuje samodzielnie w złoŜach 
regionu Khuff, Midyan i w regionach pustynnych w południowo-wschodniej części kraju - 
Rub al-Khali (“Empty Quater”). Szacuje się, iŜ w samym regionie Rub al-Khali mogą 
występować złoŜa wielkości ponad 150 bilionów m3 gazu naturalnego. Wydobycie  gazu 
naturalnego jest oceniane na ok. 80 mld m3 rocznie. Obecnie praktycznie cała produkcja gazu 
naturalnego jest zuŜywana na wewnętrzne potrzeby AS, zwłaszcza przemysłu 
petrochemicznego oraz przemysłu metalurgicznego i zakładów odsalania wody morskiej. 
Przedmiotem eksportu w przyszłości moŜe natomiast stać się ew. gaz naturalny ze złóŜ nie 
towarzyszących ropie naftowej. W 2008 r. trwały poszukiwania złóŜ gazu naturalnego w 
ramach konsorcjów utworzonych w latach 2003-4 przez SAUDI ARAMCO z 
międzynarodowymi koncernami SHELL i TOTAL (wycofał się w I 2008), LUKOIL i 
SINOPEC oraz ENI i REPSOL. W celu eksploracji nowych złóŜ gazu (planowane 
zwiększenie rezerw gazu o 30 bln m3) do 2012 r. ma zostać zbudowanych ponad 500 szybów 
wiertniczych i wydobywczych. 

Drugą dźwignią rozwoju gospodarczego AS jest sektor petrochemiczny, bazujący na 
gazie naturalnym towarzyszącym ropie naftowej. Wysokość produkcji tego sektora w 2007 r. 
wyniosła ok. 60 mln t - 8% całej światowej produkcji petrochemikaliów, jednakŜe w 2008 r. 
odnotowano wzrost produkcjo o zaledwie 2% przy 1%-wym spadku sprzedaŜy związanym ze 
zmniejszeniem się zapotrzebowania na głównych rynkach importowych produktów 
petrochemicznych. Saudyjski koncern petrochemiczny SABIC (Saudi Arabian Basic 
Industries Corporation) stanowi w 70% własność państwowa, a  30% udziałów znajduje się w 
obrocie giełdowym oraz posiada 44 zakłady produkcyjne w AS. Władze saudyjskie 
zapowiedziały zainwestowanie ponad 70 mld USD do 2015 r. w celu osiągnięcia pozycji nr 3 
na świecie poprzez  zwiększenie produkcji do wysokości 100 mln t rocznie (wspólnie z 
partnerami zagranicznymi, m.in. Exxon Mobil, Shell, Celanese, Neste, Ecofuel-ENI, 
Mitsubishi). W tym celu była rozbudowywana globalna sieć produkcji i sprzedaŜy - łącznie 
21 oddziałów w Azji  i Ameryce Północnej oraz w Europie (w tym centrum logistyczne w 
Polsce). JednakŜe, zgodnie z raportem finansowym SABIC za IV kwartał 2008 r. odnotowano 
95 % spadek zysku w stosunku do 2007 r., m.in. w wyniku znacznie wyŜszych ostatecznych 
kosztów, niŜ planowano, nabycia GE PLASTICS i innych przedsiębiorstw zagranicznych. 
Wraz ze światowym spadkiem popytu na produkty petrochemiczne stawia to pod znakiem 
zapytania moŜliwości realizacji planów rozwojowych SABIC w najbliŜszej przyszłości. 

Trzecim filarem gospodarki saudyjskiej stać się ma sektor górnictwa bogactw 
mineralnych, który reprezentuje państwowe przedsiębiorstwo Saudi Arabian Mining 
Company (MAADEN) - w jego skład wchodzą 4 oddziały zajmujące się realizacją projektów 
w zakresie wydobycia fosfatów, boksytów, złota i metali kolorowych (w tym miedzi i cynku) 
o łącznej wartości ok. 7 mld USD. Plany rozwoju saudyjskiego sektora górnictwa  przewidują 
budowę zakładów wydobywczych w regionie złóŜ fosfatów na północy AS, w tym 
osiągnięcie produkcji w wys. 3 mln t rocznie w ramach projektowanej kopalni Jalamid (koszt 
budowy ma wynieść ok. 1,8 mld USD). MAADEN rozpoczął takŜe przygotowania do 
budowy trzech zakładów produkcyjnych kwasu siarkowego w Ras Al-Zour (Prowincja 
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Wschodnia) oraz budowy kopalni boksytów (zasoby - 90 mln t) i kombinatu produkcyjnego 
aluminium (planowana wydajność - 1,6 mln t tlenku glinowego i 700 tys. t aluminium 
rocznie) w regionie Al-Zubeira (Prowincja Północna). Rząd AS zatwierdził ponadto projekt 
budowy huty aluminium (koszt - 3,76 mld USD, moce produkcyjne – 623 tys. t rocznie) w 
regionie przemysłowym Ras Al-Zour. Projektowana nowa linia kolejowa “Północ-Południe” 
ma zapewnić transport boksytów i fosfatów z zakładów wydobywczych koncernu MAADEN, 
a takŜe przyczynić się do industrializacji mniej rozwiniętych regionów AS. 

Priorytetowe znaczenie w polityce dyferencjacji gospodarczej AS i tworzenia nowych 
miejsc pracy jest przydawane dalszemu rozwojowi prywatnego sektora przemysłowego, który 
odnotował w ostatnich latach dynamiczny wzrost (2006 - 6,3%, 2007 - 5,7%, 2008 - 4,3%) 
dostarczając 40% PKB. W gospodarce saudyjskiej działa zarejestrowanych 16 751 firm o 
łącznym kapitale 133,6 mld USD, w tym 218 joint-ventures o kapitale 91,7 mld USD; 12 226 
spółek z o.o. o kapitale 38 mld USD i 2941 spółek akcyjnych o kapitale 1,2 mld USD. 
Największe przedsiębiorstwa produkcyjne działają w przemyśle wytwórczym oraz 
chemicznym i produktów plastycznych, a takŜe w sektorach: metalowym, ceramicznym, 
materiałów budowlanych oraz produkcji Ŝywności. W ostatnich latach wzrasta udział 
produkcji dóbr wysoko przetworzonych (w tym tzw. high-tech), m.in. elektroniki, zwłaszcza 
sprzętu komputerowego, co wiąŜe się z planami informatyzacji kraju oraz rozwijana jest 
produkcja wysoko przetworzonej Ŝywności typu fast-food (wraz z ZEA 70% rynku Zatoki).  

WaŜne znaczenie przywiązuje się do rozbudowy infrastruktury transportowej oraz 
telekomunikacyjnej: budowa ponad 20 tys. km nowych autostrad i dróg lokalnych oraz 
połączeń drogowych z krajami sąsiednimi, 4 lotnisk międzynarodowych i krajowych, 
rozbudowa portów morskich (m.in. budowa trzeciego terminalu kontenerowego o zdolności  
przeładunkowej 2 mln kontenerów rocznie w DŜeddzie oraz nowego terminala 
kontenerowego w Dammamie - zwiększenie zdolności  przeładunkowych z 1,5 mln do 3,5 
mln) w powiązaniu z planowaną linią kolejową (mostem lądowym o długości 1400 km, koszt 
ok. 5 mld USD) między portami M. Czerwonego (DŜedda) i M. Arabskiego (Dammam). 
Planowana jest takŜe linia kolejowa Mekka - Medyna w celu obsługi ruchu pielgrzymkowego.  

 
Polityka rozwoju regionalnego  
Większość funduszy państwowych w 2008 r. była skierowana na budowę nowych ośrodków 
aktywności gospodarczej, w tym w pierwszej kolejności w Rabigh, Medynie, Hail i Jizanie 
(zapowiedziano teŜ powstanie kolejnych centrów przemysłowych w Prowincji Północnej - 
Tabuk i Centralnej - Sudair). Jednym z głównych celów budowy tzw. "economic cities” – 
poza dyferencjacją gospodarki w celu zmniejszenia jej zaleŜności od sektora ropy i gazu – jest 
aktywizacja mniej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i ograniczenie  migracji do 
głównych miast: Rijadu, DŜeddy i Dammamu poprzez zapewnienie bardziej 
zrównowaŜonych warunków rozwoju wszystkich regionów AS. Nowe ośrodki regionalne 
mają w ciągu najbliŜszych 20 lat przyciągnąć inwestycje krajowe i zagraniczne w wysokości 
ponad 100 mld USD oraz zapewnić ponad 1 mln nowych miejsc pracy. Nadzór nad tymi 
przedsięwzięciami sprawuje SAGIA. Ponadto zainaugurowano realizację nowych inwestycji 
o łącznej wartości 32 mld USD w Rijadzie, obejmujących m.in. budowę Dzielnicy 
Finansowej im. Króla Abdullaha (King Abdullah Financial District - KAFD), w której mają 
się mieścić siedziby Zarządu Rynku Kapitałowego (CMA), giełdy papierów wartościowych i 
giełdy towarowej oraz wielu innych instytucji i firm finansowych, a takŜe budowę parku 
naukowo-technologicznego wraz z centrum wystawienniczym i hotelami.  

Władze AS planują zaangaŜowanie sektora prywatnego w dalszą rozbudowę 
infrastruktury produkcyjnej na terenie dwóch juŜ istniejących nowych ośrodków 
przemysłowych AS. W regionie Jubail zostało zlokalizowanych prawie 50 % wszystkich 
inwestycji zagranicznych w AS. W ramach realizacji projektu Jubail Industrial City II 
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prowadzona jest obecnie budowa 30 nowych inwestycji (zakłady petrochemiczne, 
elektrownie i odsalarnie wody morskiej oraz zakłady metalurgiczne). Całkowity koszt 
budowy nowego etapu kompleksu przemysłowego na obszarze 6200 ha w Jubail ma wynieść 
56 mld USD, zapewniając 55 tys. nowych miejsc pracy. Jednocześnie ocenia się, Ŝe budowa 
nowych linii kolejowych, w tym DŜedda-Rijad-Dammam i Dammam-Jubail (115 km) – 
przyniesie dalszy wzrost przemysłowego znaczenia Jubail.  

Zapoczątkowano takŜe realizację drugiego etapu centrum przemysłowego Yanbu (nad 
M. Czerwonym), na którego obszarze (66 km kw.) przewiduje się lokalizację 34 zakładów 
petrochemicznych i 224 innych obiektów produkcyjnych. Władze AS oczekują, iŜ nowe 
centrum przemysłowe przyciągnie inwestycje w łącznej wysokości ponad 30 mld USD. 
Królewska Komisja ds. Yanbu i Jubail przeznaczyła 3,2 mld USD na budowę infrastruktury, 
w tym lotniska oraz strefy portowej w Yanbu, jak równieŜ nowego kompleksu energetyczno-
wodnego MARAFIQ, którego koszt wyniesie 2,4 mld USD. 

 
Inwestycje zagraniczne  

Zgodnie z raportem Banku Światowego "Doing business 2009", Arabia Saudyjska  
uplasowała się na 16 miejscu wśród 178 ocenianych państw w skali globalnej (23 miejsce w 
raporcie 2008 r.) pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej dla 
inwestorów zagranicznych. O dokonanym postępie świadczy wzrost bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) w AS z poziomu 2 mld USD w 2000 r. do wysokości 24,318 mld USD 
w 2007 r. (brak danych za 2008), co zapewniło AS pozycję nr 1 pod tym względem w 
regionie BW i całej Azji. Saudyjska Generalna Agencja Inwestycji (SAGIA) nie publikuje 
szczegółowych statystyk dot. bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz w zakresie ich 
wysokości i struktury. Według najświeŜszych dostępnych danych SAGIA łączna suma BIZ w 
AS wynosi 76,146 mld USD (2007 - wzrost o 47% w stosunku do 51,8 mld USD w 2006). 
Inwestycje składające się na tę kwotę w ujęciu geograficznym pochodziły m.in. z: 1/ USA - 
16,945 mld USD; 2/ Japonii - 9,586 mld USD; 3/ ZEA - 8,045 mld USD; 4/ Francji - 5,013 
mld USD; 5/ Kuwejtu - 4,404 mld USD; 6/ Holandii - 3,508 mld USD; 7/ Chin - 2,602 mld 
USD; 8/ W. Brytanii - 2,188 mld USD; 9/ Bahrajnu - 2,051 mld USD; 10/ Jordanii - 1,887 
mld USD; 11/ Rosji - 1,652 mld USD; 12/ Włoch - 1,422 mld USD. W ujęciu sektorowym 
najwięcej inwestycji zagranicznych napłynęło do sektora produkcji przemysłowej - 38,062 
mld USD; sektora ropy naftowej i gazu naturalnego oraz górnictwa mineralnego - 9,826 mld 
USD; sektora nieruchomości - 7,591 mld USD; sektora usług finansowych i ubezpieczeń - 
7,586 mld USD; sektora budowlanego - 4,413 mld USD; sektora gospodarki wodnej i energii 
elektrycznej - 4,186 mld USD oraz sektora transportu i telekomunikacji - 3,008 mld USD. W 
ostatnich latach widoczna jest tendencja powrotu prywatnego kapitału saudyjskiego z 
zagranicy (szac. 1 bln USD), jednak brak bliŜszych danych na ten temat, a informacje o 
wydanych licencjach dotyczą spółek o mieszanym kapitale saudyjskim i zagranicznym. 
Podano jedynie, iŜ na 3608 licencji inwestycyjnych SAGIA o łącznej wartości 78 mld USD 
udział inwestorów saudyjskich wyniósł 48,1 mld USD (61,7%).  

Największy przyrost udzielonych licencji inwestycyjnych nastąpił w latach 2006-
2008, co wiązało się z przystąpieniem do realizacji nowych projektów w sektorze nafty i gazu 
oraz przemyśle petrochemicznym, jak i wprowadzeniem nowych przepisów inwestycyjnych 
oraz zniesieniem ograniczeń w dostępie do poszczególnych sektorów gospodarczych w 
rezultacie procesu dostosowawczego wynikającego z przystąpienia AS do Światowej 
Organizacji Handlu. W działalności SAGIA priorytetowe znaczenie nadano wsparciu 
inwestycyjnemu projektów budowy nowych regionalnych ośrodków przemysłowych, 
zwłaszcza  KAEC (Miasta Ekonomicznego im. króla Abdullaha) w Rabigh. Władze 
saudyjskie zorganizowały misje inwestycyjne do USA, W. Brytanii, Niemiec i Francji, oraz 
Japonii, Chin i Indii w celu zainteresowania kapitału zagranicznego nowo projektowanymi 
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przedsięwzięciami gospodarczymi. Prezentowano projekty inwestycyjne planowane do 
realizacji do 2020 r. o łącznej wartości 624 mld USD, m.in. w sektorach: gazowym i 
petrochemicznym (147 mld USD), infrastruktury (140 mld USD), energetyki i gospodarki 
wodnej (88,9 mld USD), telekomunikacji i IT (70 mld USD). 

 
Obroty handlu zagranicznego 

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Saudyjskiej 
Agencji Monetarnej (SAMA) saldo rachunku bieŜącego winno odnotować w 2008 r. 
nadwyŜkę rzędu 178,3 mld USD (91,8 mld USD w 2007). Dodatnie saldo handlowe AS 
ukształtowało się na poziomie 242,6 mld USD (148,2 mld USD w 2007). Eksport towarowy 
osiągnął łącznie poziom 343,3 mld USD (240,2 mld USD w 2007), w tym dochody z eksportu 
ropy naftowej - 309,8 mld USD (205,5 mld USD w 2007). Eksport sektorów poza-naftowych 
wyniósł 33,,5 mld USD (28,5 mld USD w 2007). Transfery finansowe pracowników 
zagranicznych osiągnęły 16,9 mld USD (16,1 mld USD w 2007). Import wyniósł 100,7 mld 
USD (82,5 mld USD w 2007), wzrastając o 22,0%. Obroty HZ wyniosły 444 mld USD, co 
stawia AS w rzędzie 20 największych uczestników rynku światowego.  

Wartość saudyjskiego eksportu towarowego w 2008 r. była oceniana na 343,3 mld 
USD, z czego 90% stanowiły ropa naftowa i jej pochodne. Pozostałe ok. 10% – wg 
klasyfikacji saudyjskiej (tzw. eksport poza-naftowy, w tym ponad 80% produkty firmy 
SABIC) – przypadało na produkty petrochemiczne i plastyczne; artykuły Ŝywnościowe, w 
tym mleczarskie; wyroby metalowe, w tym aluminiowe;  materiały budowlane i sprzęt 
elektryczny. Wielkość eksportu  poza-naftowego AS z roku na rok systematycznie rośnie (od 
poziomu 9,5 mld USD w 2003 r. do 33,5 mld USD w 2008 r.), co stanowi rezultat rozwoju 
saudyjskiego przemysłowego sektora prywatnego. Głównym importerem są USA – 17,1%, a 
największym grupowym odbiorcą saudyjskich towarów kraje Azji (ponad 50%), w tym 
Japonia – 16,3%, Korea Płd. – 9,7%, Chiny – 8,1%, Indie – 6,3%, Tajwan – 4,7%, Singapur – 
4,0%. Do państw Europy trafia mniej niŜ 13% eksportu saudyjskiego, w tym do Holandii - 
3,2% i Włoch - 2,5% oraz W. Brytanii - 1,0%. Import wyniósł 100,7 mld USD, obejmując 
praktycznie wszystkie dobra inwestycyjne i artykuły konsumpcyjne, w tym maszyny i 
urządzenia – 25%, środki transportu – 20%, produkty rolnicze i artykuły Ŝywnościowe – 15%, 
stal i wyroby metalowe – 10%. Głównymi eksporterami na rynek AS są: USA – 12,6%, 
Chiny – 9,4%, Niemcy – 8,8%, Japonia – 8,1%, Korea Płd.- 4,9 %, W. Brytania – 4,5%.  
 

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 
Stosunki z Unią  Europejską i Światową Organizacją Handlu 

W 2008 r. kontynuowane były wieloletnie (od 1990) negocjacje umowy o wolnym 
handlu między UE a Radą Współpracy Państw Zatoki prowadzone przez Komisję Europejską 
w Brukseli. Pomimo kilkakrotnych rund rozmów technicznych i politycznych deklaracji, iŜ 
"negocjacje trwają zbyt długo", nie osiągnięto planowanego zakończenia negocjacji, które w 
końcu 2008 r. uległy zawieszeniu (jednostronna decyzja RWPZ) na skutek trudnych do 
przezwycięŜenia rozbieŜności w stanowiskach obydwu stron. 

Z dniem 11 grudnia 2005 r. AS formalnie przystąpiła do Światowej Organizacji 
Handlu (ŚOH - WTO), stając się 149 państwem członkowskim tej organizacji. W procesie 
akcesyjnym uzgodniono istotne zobowiązania odnośnie dalszej liberalizacji saudyjskiej 
polityki ekonomicznej i przyspieszenia procesu pełniejszej integracji ze światową gospodarką 
oraz eliminacji wszelkich poza-taryfowych barier handlowych podczas 3-letniego okresu 
przejściowego do grudnia 2008 r. 
 


