
5. Dost p do rynku.

5.1. Dost p do rynku dla polskich towarów i us ug.

Jeme skie bariery i utrudnienia administracyjne w eksporcie i wspó pracy gospodarczej:
niedok adne i b dne – równie  z winy niesolidnych agentów miejscowych - wype nianie
dokumentów celnych przez odpowiednie urz dy miejscowe, b ce przyczyn  problemów
polskich eksporterów z instytucjami polskimi i UE; brak jednolitych przepisów, reguluj cych
dost p do sfery zakupów publicznych oraz ograniczony dost p do odpowiednich informacji oraz
nie zawsze wystarczaj cy poziom przejrzysto ci zasad reguluj cych ww. obszar dzia alno ci
gospodarczej; z one przepisy (tak e formalno ci) dotycz ce dzia alno ci firm zagranicznych;
brak rozwini tego systemu dost pu do informacji handlowych i danych statystycznych,
zw aszcza w j zyku angielskim; stosunkowo wysokie koszty udzia u w imprezach targowych na
terenie Jemenu (ceny stoisk, promocji towarów, biletów lotniczych i hoteli).

Nale y podkre li , i  wi kszo  barier i utrudnie  jest stopniowo usuwana przez w adze
Jemenu w ramach procesu liberalizacji dzia alno ci gospodarczej. Jednak e proces ten ma
charakter d ugofalowy, a zmiany nie s  jednolicie wdra ane przez poszczególne urz dy i
instytucje miejscowe. Negatywny wp yw ma tak e niestabilna sytuacja wewn trzna i stan
bezpiecze stwa, zw aszcza w regionach poza stolic  kraju.

Bariery i utrudnienia w rozwoju eksportu po stronie polskiej:
Do barier o charakterze subiektywnym nale y zaliczy  s ab  znajomo  rynku oraz

procedur handlowych. Ze wzgl du na informacje prasowe o sytuacji wewn trznej Jemenu i niski
poziom obrotów handlowych trudno zach ci  firmy krajowe do udzia u w mi dzynarodowych
imprezach targowych i wystawienniczych w Sanie, pomimo zainteresowania partnerów
miejscowych i potencjalnych mo liwo ci handlu i kooperacji przemys owej.

Do barier typu instytucjonalnego nale  m.in. niespójna polityka gospodarcza wobec
takich partnerów jak Jemen , w tym brak skutecznego systemu promocji eksportu (kredytów,
ubezpiecze  i dop at /subwencji do eksportu oraz przedsi wzi  promocyjnych/, obecno ci
miejscowych targów i wystaw na li cie imprez dotowanych ze  rodków publicznych) oraz
niedostateczna aktywno  ze strony polskich instytucji i organizacji, brak koordynacji ich
poczyna , a tak e niedostatek regionalnych inicjatyw eksportowych, inwestycyjnych i
turystycznych. Wyst puje tak e brak znajomo ci – szczególnie w kr gach rodzimego biznesu –
rynków pa stw arabskich. Najwa niejszymi przeszkodami s  jednak niska konkurencyjno
wielu polskich wyrobów, w tym s aba jako  lub wysokie ceny oferowanych produktów i us ug,
jak i przede wszystkim konkurencja cenowa ze strony towarów z przemytu, stanowi cych
wi kszo  oferty towarowej na miejscowym rynku. Dochodz  do tego ograniczona znajomo

zyka oraz lokalnych przepisów i zwyczajów, znaczna odleg  oraz brak bezpo rednich
po cze  lotniczych i morskich (linii eglugowych).

Na konkurencyjno  polskiego eksportu wp ywa kilka istotnych czynników: cena, marka
produktu, referencje u ytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane finansowanie lub
kredyt kupiecki, termin dostawy i – w przypadku nieznanych dot d na rynku produktów –
gotowo  dostarczenia darmowych próbek. Polska, podobnie jak inni nowi cz onkowie UE, jest
postrzegana jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych jako ciowo z
zachodnioeuropejskimi, jednak e po odpowiednio konkurencyjnych cenach. W aspekcie
cenowym na rynku jeme skim, przy wy czeniu zjawiska przemytu towarowego, generalnie
pozytywnie mo na oceni  konkurencyjno  polskiej oferty eksportowej w takich grupach



towarowych, jak: wyroby hutnicze, zw aszcza stalowe; materia y budowlane, w tym drewniane
panele pod ogowe oraz drzwi i okna, p ytki ceramiczne i szk o budowlane; urz dzenia
energetyczne i sprz t elektryczny, meble i sprz t o wietleniowy; artyku y spo ywcze, zw aszcza

odycze, produkty mleczarskie oraz przetwory warzywne i owocowe oraz herbaty owocowe i
zio owe; w zakresie us ug technicznych w sektorze nafty i gazu oraz energetycznym i
stoczniowym, telekomunikacji i IT (w tym automatyki przemys owej), a tak e budowlanym w
zakresie monta u obiektów przemys owych. Stosunkowo s aba promocja polskich marek wynika
m.in. z cz stego, nie zawsze uzasadnionego korzystania z us ug zagranicznych po redników,
którzy sprzedaj  do pa stw regionu polskie produkty pod w asn  mark . W przypadku wycofania
si  po rednika z rynku, cz sto niemo liwe jest nawet zidentyfikowanie producenta. Wynika to
przede wszystkim z nadal wyst puj cego braku mo liwo ci ponoszenia przez polskich
producentów niema ych kosztów promocji swoich produktów na odleg ych rynkach i
niewystarczaj cego wsparcia ze strony pa stwa. Dotychczasowy brak obecno ci polskich firm na
jeme skich imprezach targowo-wystawienniczych by  w znacznej mierze spowodowany brakiem
tych imprez na listach refundacyjnych MG oraz s ab  aktywno ci  organów samorz du
gospodarczego. Zwi kszenie skali wymiany towarowej i inwestycji kapita owych do poziomu
odpowiadaj cego potencja owi przemys owo-ekonomicznemu Polski (w tym jej roli w UE)
wymaga intensyfikacji bezpo rednich kontaktów biznesu obu krajów i sta ej obecno ci na rynku
w formie joint-ventures z miejscowymi partnerami. Koncentracji na usuwaniu barier po naszej
stronie winno towarzyszy  wdra anie rozwi za  systemowych obejmuj cych, m.in. pakiet zach t
eksportowych na rynki pozaeuropejskie, w tym BW oraz rozszerzenie zakresu imprez targowo-
wystawienniczych obj tych systemem dotacji.

5.2. Dost p do rynku pracy. wiadczenie us ug i zatrudnienie obywateli RP.
Ze wzgl du na niestabiln  sytuacj  wewn trzn  i zagro enia  bezpiecze stwa w chwili

obecnej na terytorium Jemenu nie s  zatrudnieni na sta e obywatele polscy. Do 2008 r. w Jemenie
zatrudnieni byli polscy specjali ci w dziedzinie hydrologii i budownictwa l dowego oraz
przebywali czasowo pracownicy krajowych firm us ugowych sektora energetycznego i IT.

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomo ci.
Prywatne podmioty zagraniczne mog  wynajmowa  i nabywa  nieruchomo ci, jednak e w

stosunku do firm zagranicznych obowi zuje po rednictwo miejscowych agentów jeme skich.
Ochrona praw w asno ci jest uwarunkowana skuteczno ci  w adzy wykonawczej i systemu

dowego.

5.4. Ochrona w asno ci przemys owej i intelektualnej.
Jeme skie ustawodawstwo gospodarcze gwarantuje ochron  praw w asno ci przemys owej i

intelektualnej (Law 19/1994 - International Property Rights), jednakze praktyczna realizacja tych
uregulowa  uzale niona jest od sprawno ci systemu s dowego. Jemem posiada status
obserwatora w wiatowej Organizacji Ochrony Praw W asno ci Intelektualnej (WIPO).

 5.5. Ustawodawstwo gospodarcze.
Podstawowe regulacje gospodarcze (w j. angielskim) znajduj  si  na nast puj cych stronach:

1/ www.giay.org/GIA/laws.php?langid=1; 2/ www.yemenembassy.org/economic/newseco.php;
3/ www.jemenembassy.org/economic/YemeniEconomy.htm; 4/  washlaw.edu/forint/asia/yemen;
5/ www.uktradeinvest.gov.uk/Yemen/; 6/ www.buyusa.gov/yemen/.

http://www.giay.org/GIA/laws.php?langid=1;
http://www.yemenembassy.org/economic/newseco.php;
http://www.jemenembassy.org/economic/YemeniEconomy.htm;
http://www.uktradeinvest.gov.uk/Yemen/;
http://www.buyusa.gov/yemen/.

