
Jemen

1

4. Dwustronna wspó praca gospodarcza.

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne
 Bilateralne stosunki gospodarcze Polski z Jemenem opieraj  si  na nast puj cych podstawach
prawno-traktatowych:
- Porozumienie o wymianie handlowej i wspó pracy gospodarczej i technicznej mi dzy

Rz dem PRL a Rz dem Królestwa Jemenu (1957 r.),
- umowa o udzieleniu kredytu z dnia 21.04.1999 r.
 Zauwa alny w latach 2001-2002 wzrost obrotów handlu zagranicznego z Jemenem by  przede
wszystkim konsekwencj  przyznania temu krajowi przez Polsk  w 1999 r. kredytu rz dowego na
zakup towarów. W dniu 21 kwietnia 1999 r. zosta a podpisana Umowa mi dzy Rz dem RP a
Rz dem Jemenu o udzieleniu kredytu (wesz a w ycie 30.06.1999 r.). Kwota kredytu zosta a
wykorzystana na sfinansowanie kontraktów realizowanych w Jemenie przez polskie
przedsi biorstwa. Kontrakty zosta y zawarte bezpo rednio z Ministerstwem Obrony Narodowej
Jemenu. Wed ug opinii strony jeme skiej, priorytetowe znaczenie w ew. przysz ej wspó pracy
kredytowej pomi dzy Polsk  a Jemenem mog yby mie  projekty z zakresu infrastruktury oraz
ochrony wybrze a.

Z dniem 31.08. 2008 r. zosta a zamkni ta Ambasada RP w Sanie. Od dnia 1.09.2008 r. Jemen
znalaz  si  w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Rijadzie.

4.2. Handel zagraniczny
W ostatnich latach obroty handlowe Polski z Jemenem kszta towa y si  nast puj co:

w mln
USD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

(w mln Euro)
I - IV 2009

(w mln Euro)
Eksport 10,3  12,2 13,4 9,9 9,8 6,2 4,2 1,9
Import       0,2      0,3      1,1 0,6 0,8 0,7 0,5 0,1
Obroty     10,4    12,5    14,5 10,5 10,6 6,9 4,7 2,0
Saldo     10,1    11,9    12,3 9,3 9,0 5,5 3,7 1,8

ród o: GUS

Wymiana handlowa z Jemenem ulega a znacznym wahaniom. W latach 2001-2002 polski eksport
zdecydowanie przekracza  warto  30 mln USD rocznie. Wp yw na ten stan mia y realizowane
na warunkach kredytowych kontrakty eksportowe. Aktualnie obroty towarowe kszta tuj  si  na
poziomie kilku milionów USD rocznie.

Najwa niejsze pozycje w wymianie handlowej Polski z Jemenem w 2008 r. (udzia  w %):
w eksporcie:

zwierz ta ywe, art. pochodz. zwierz cego             - 32,0
gotowe artyku y spo ywcze - 28,0
produkty przem. chemicznego - 25,0
maszyny i urz dzenia                                                - 15,0

w imporcie:
maszyny i urz dzenia - 34,6
metale i wyroby z metali - 19,5
skóry, futra i wyroby skórzane - 16,4
materia y i wyroby w ókiennicze - 13,6
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Potencjalne dziedziny rozwoju handlu i wspó pracy gospodarczej:
Rolnictwo i przemys  przetwórstwa ywno ci oraz gospodarka wodna: dostawy narz dzi i

maszyn  rolniczych  oraz  budowa  zak adów  przetwórstwa  rolnego; dostawy p odów rolnych i
tusz zwierz cych: wo owych i baranich; artyku ów ywno ciowych, w tym mleczarskich oraz
przetworów warzywno-owocowych; budowa sieci nawadniaj cych i stacji uzdatniania wody oraz
oczyszczalni cieków.

Przemys  surowców mineralnych, chemiczny i papierniczy: us ugi w zakresie poszukiwania
 ropy naftowej i gazu ziemnego, budowa obiektów wydobywczych, linii przesy owych i

dystrybucyjnych; dostawy wyrobów chemicznych i kauczukowych, m.in. wyrobów plastycznych,
szklanych i ceramicznych, prz dz w ókien syntetycznych, opon samochodowych; dostawy
produktów drzewnych i papierniczych, m.in. p yt pil niowych i wiórowych.

Przemys  hutniczy: dostawy produktów stalowych oraz konstrukcji przemys owych.
Przemys  energetyczny: projektowanie i wykonawstwo obiektów energetycznych, linii

transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych; dostawy wyposa enia
energetycznego: kot ów, turbin, transformatorów, kabli itp.; dostawy silników i innych wyrobów
elektrycznych, w tym o wietleniowych.

Gospodarka morska: dostawy statków handlowych i rybackich oraz baz przetwórczych i ich
wyposa anie; budowa i wyposa enie stoczni morskich, w tym remontowych; wspó praca
naukowo-techniczna przy projektowaniu nowych jednostek p ywaj cych; us ugi  w  zakresie
szkolenia personelu  p ywaj cego.

Przemys  maszynowy: dostawy pojazdów samochodowych i silników wysokopr nych;
dostawy lekkiego sprz tu p ywaj cego, m.in. jachtów i odzi motorowych; dostawy narz dzi i
aparatury elektrotechnicznej.

Przemys  opakowaniowy: dostawy maszyn pakuj cych, m.in. do rozlewu wody pitnej;
dostawy surowców, pó produktów i gotowych opakowa ; us ugi poligraficzne w zakresie druku
opakowa  i etykiet.

Lotnictwo cywilne: dostawy samolotów i helikopterów dla celów sanitarnych, po arniczych i
rolniczych.

Ochrona zdrowia: dostawy sprz tu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego; leczenie i
rehabilitacja pacjentów jeme skich w polskich o rodkach ochrony zdrowia.

4.3. Inwestycje (wzajemne).
Warunkiem dost pu firm zagranicznych do jeme skich zasobów ropy i gazu jest znacz ce

(samodzielnie lub w konsorcjum z innymi partnerami) zaanga owanie kapita owe w
poszukiwania i eksploatacj . Polskie przedsi biorstwa mog  tak e odegra  rol  dostawcy us ug
technicznych, sprz tu i personelu specjalistycznego, co wymaga z ich strony nawi zania
bezpo rednich kontaktów z firmami  jeme skiego sektora ropy i gazu. Wspó praca dwustronna
mog aby m.in. obejmowa  m. in. inwestycje w obiekty wydobycia, przerobu i dystrybucji
produktów ropy naftowej i gazu naturalnego oraz us ugi w zakresie poszukiwania z  ropy
naftowej i gazu ziemnego, budowy obiektów wydobywczych, linii przesy owych i
dystrybucyjnych. Ew. dzia ania na rzecz zaanga owania polskich przedsi biorstw sektora
energetycznego w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu naturalnego oraz w budow
obiektów przemys owych w Jemenie winny uwzgl dnia  stan bezpiecze stwa wewn trznego w
tym pa stwie oraz istniej ce zagro enia na trasie transportu morskiego przez cie nin  Bab Al-
Mandab i Morze Czerwone do Kana u Sueskiego.

Brak informacji nt. jeme skich inwestycji kapita owych w Polsce, co wynika m.in. z
niedostatku zasobów finansowych.


