
Jemen

1

3. Gospodarka

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.
Jemen nale y do najs abiej rozwini tych pa stw wiata. Poziom dochodu narodowego

na 1 mieszka ca jest szacowany na 2400 USD (2008). Zasoby si y roboczej s  oceniane na
6,5 mln osób, z czego wi kszo  jest zatrudniona w rolnictwie i pasterstwie, a mniej ni  jedna
czwarta w przemy le i budownictwie oraz w handlu i us ugach. Poziom bezrobocia jest
szacowany na ok. 35%. Stopa przyrostu naturalnego jest oceniana na ok. 3,5% (2008).
Gospodarka Jemenu jest silnie uzale niona od sektora naftowego (ponad 70% dochodów
bud etowych). Rozpoznane zasoby ropy naftowej wynosz  3 mld b; jej wydobycie spad o z
poziomu  420 tys. b/d w 2005 r. do 310 tys. b/d w 2008 r., a eksport ropy naftowej uleg
zmniejszeniu z 330 tys. b/d do poziomu ok. 200 tys. b/d (szac. 2008). Rozpoznane zasoby
gazu naturalnego s  obliczane na 478,5 mld m3. W 2009 r. planowane jest uruchomienie
pierwszego zak adu produkcyjnego i rozpocz cie eksportu LNG. Nominalna warto  (wed ug
parytetu si y nabywczej) produktu krajowego brutto (PKB) Jemenu jest obliczana na 60,5 mld
USD, a PKB realny - na 27,5 mld USD (szac. 2008). Struktura BKB: rolnictwo - 9,4%,
przemys  - 52,4%, us ugi - 38,1%. Zad enie zagraniczne wynosi 6,5 mld USD, a zad enie
wewn trzne kszta tuje si  na poziomie 30% PKB (szac.2008). Stan rezerw zagranicznych jest
oceniany na 8,3 mld USD (7,760 mld USD – 2007 r.).

W latach 2000-2007 odnotowano wzrost gospodarczy rz du 3-4 % PKB (2007 r. -
3,6 %). W 2008 r. nast pi  spadek stopy wzrostu gospodarczego do ok. 3% w zwi zku ze
zmniejszonym wydobyciem i eksportem ropy naftowej. Warto  eksportu naftowego
jednak e wzros a z 6,7 mld USD w 2007 r. do 9,5 mld USD (szac. 2008) w wyniku
utrzymywania si  wysokich cen ropy naftowej. Saldo rachunku bie cego by o ujemne - 239
mln USD w 2008 r.   Powa nym problemem jest wysoki poziom inflacji -  wzrost z 10% w
2007 r. do ok. 18% w 2008 r., zwi zany m.in. z brakiem stabilno ci politycznej i
gospodarczej. Dochody bud etowe w 2008 r. szacuje si  na 37,5% PKB (brak szczegó owych
danych), a wydatki – 39,4 % PKB. Deficyt bud etowy jest obliczany na ok. 2% PKB. Bud et
obronny tradycyjnie jest relatywnie wysoki i stanowi oficjalnie ok. 6,6% PKB.

3.2. Tabela g ównych  wska ników makroekonomicznych.

 Wyszczególnienie 2008 (szacunki)
PKB warto  wg parytetu si y nabywczej (w mld USD) 55,3
PKB nominalna warto  globalna (w mld USD) 27,6
PKB na 1 mieszka ca wg parytetu si y nabywczej (w mld USD) 2400
PKB warto  nominalna na 1 mieszka ca (w USD) 1200
Tempo wzrostu PKB (w %) 3,2
Nadwy ka bud etowa (w mld USD)               b.d.
Relacja nadwy ki finansów publicznych do PKB (w %) -2,0
Relacja ca kowitego d ugu publicznego do PKB (w %) 30,0
Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) (w %) 18,0
Stopa bezrobocia (w %) 35
Warto  obrotów handlu zagranicznego (w mld USD) 18,5
Warto czna eksportu (w mld USD) 10,0
Eksport ropy naftowej i gazu naturalnego  (w mld USD) 9,5
Warto  importu (w mld USD) 8,5
Relacja nadwy ki na rachunku obrotów bie cych bilansu

atniczego do PKB (w %) b.d.
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Warto  rocznego nap ywu zagranicznych inwestycji
bezpo rednich (w mld USD) 0,5
Warto  rocznego odp ywu zagranicznych inwestycji
bezpo rednich (w mld USD) b.d.
Skumulowana warto  zagranicznych inwestycji bezpo rednich
(inward) (w mld USD) 2,389
Skumulowana warto  zagranicznych inwestycji bezpo rednich
(outward) (w mld USD) b.d.
Nadwy ka na rachunku obrotów bie cych bilansu p atniczego (w
mld USD) b.d.
Rezerwy zagraniczne banku centralnego (w mld USD) 8,3

3.3. G ówne sektory gospodarki.

Polityka przemys owa
Podstaw  rozwoju gospodarczego Jemenu jest sektor wydobywczy ropy naftowej.
Rozpoznane zasoby ropy naftowej wynosz  3 mld b; jej wydobycie spad o z poziomu  420
tys. b/d w 2005 r. do 310 tys. b/d w 2008 r. a eksport uleg  zmniejszeniu z 330 tys. b/d do
poziomu ok. 200 tys. b/d (szac. 2008). Niemniej jednak warto  eksportu naftowego wzros a
z poziomu 6,7 mld USD w 2007 r. do wysoko ci 9,5 mld USD (szac. 2008) w wyniku
utrzymywania si  wysokich cen ropy naftowej. Rozpoznane zasoby gazu naturalnego s
obliczane na 478,5 mld m3. W 2009 r. planowane jest uruchomienie pierwszego zak adu
produkcyjnego i rozpocz cie eksportu LNG. Ze wzgl du m.in. na spadaj ce w ostatnich
latach wydobycie ropy naftowej, Jemen podejmuje aktywne starania dla przyci gni cia
inwestorów zagranicznych, oferuj c m.in. nowe z a do eksploatacji. G ównymi operatorami
w tym zakresie s  firmy z Norwegii, Kanady, Chin oraz Korei P d. We wrze niu 2006 r.
Najwy sza Rada Gospodarcza Republiki Jeme skiej zatwierdzi a regulamin przetargu dla
firm mi dzynarodowych na poszukiwanie z  ropy naftowej w szelfie przybrze nym
jeme skich wód terytorialnych. Zawarte w regulaminie kryteria i procedury maj
gwarantowa  przejrzysto  oraz uczciwo  post powania przetargowego, stwarzaj c
perspektywy dla mo liwie najwi kszej liczby firm zainteresowanych licytacj  przydzia u
dzia ek poszukiwawczych ropy naftowej i gazu. W lipcu 2008 r. zostalo zawarte
porozumienie jeme skiej National Oil Company z Kuwait Energy Company (KEC) dot.
inwestycji w wys. 100 mln USD w poszukiwania ropy naftowej na szelfie kontynentalnym
Jemenu, jak równie  zosta o utworzone joint venture Yemen Gulf of Aden Port Corporation
z DP World of the UAE w celu rozbudowy kosztem 220 mln USD zdolno ci
prze adunkowych terminala kontenerowego portu w Adenie z obecnych 700 tys. TEU do 1,5
mln TEU w 2012 r. Jeme ska Al-Noor Holding Company (wchodz ca w sk ad
mi dzynarodowego holdingu Saudi Binladen Group) og osi a plany budowy kosztem 200 mld
USD mostowego po czenia drogowego i kolejowego (wraz z podwieszonym ruroci giem
naftowym i wodoci giem) pomi dzy Pó wyspem Arabskim i Afryk  poprzez cie nin  Bab
Al-Mandab mi dzy Jemenem i D ibutti, informuj c o zgromadzonym ju  kapitale
inwestycyjnym w wysoko ci 50 mld USD (wg stanu na lipiec 2008 r.) ze strony inwestorów z
Arabii Saudyjskiej i innych pa stw regionu Zatoki oraz niektórych krajów europejskich i
Chin. Projekt ten wywo  równie  kontrowersje zwi zane m.in. z  problemem nielegalnej
migracji z kontynentu afryka skiego do pa stw Pó wyspu Arabskiego.

Inwestycje zagraniczne
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne (BIZ - FDI) w Jemenie wynosz  2,389 mld USD
(wed ug danych UNCTAD - World Investment Report 2008, brak szczegó owych statystyk
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jeme skich). W 2007 r. (brak danych za 2008 r.) wp yn o 464 mln USD (znacz cy prawie
trzykrotny spadek BIZ w stosunku do 1,121 mld USD w 2006 r.). Brak danych nt. struktury
geograficznej i sektorowej BIZ.

Obroty handlu zagranicznego
Obroty handlu zagranicznego Jemenu wynios y w 2008 r. szacunkowo ok. 18,5 mld USD, w
tym eksport – ok. 10 mld USD. Nadwy ka bilansu handlowego jest oceniana na ponad 1,5
mld USD. G ówne towary eksportowe to ropa naftowa i produkty petrochemiczne oraz ryby i
skorupiaki. Najwa niejszymi rynkami zbytu s : Chiny (29,9%); Indie (16,6%), Tajlandia
(15,9%), Korea P d. (6,4%); Japonia (5,6%); ZEA (5,0%), USA (4,2%). Warto  importu
si ga 8,5 mld USD, g ównie maszyny i urz dzenia oraz rodki transportu; towary
konsumpcyjne, w tym artyku y ywno ciowe. Najwa niejszymi dostawcami s : ZEA
(15,8%), Chiny (12,3%), USA (7,8%), Arabia Saudyjska (7,5%), Szwajcaria (6,4%) Japonia
(4,6%).

Prognoza koniunktury gospodarczej
Prognozy ekonomiczne na 2009 r. wskazuj  na pogorszenie si  sytuacji Jemenu w wyniku
oddzia ywania wiatowego kryzysu gospodarczego - m.in. spadek cen ropy naftowej oraz
zmniejszenie mi dzynarodowej pomocy rozwojowej. Zapowiedziano wzrost deficytu
bud etowego do 7,37% PKB w 2009 r. Zgodnie z danymi raportu Banku wiatowego "Doing
business 2009" Jemen zosta  zaklasyfikowany na 98. miejscu (123. w 2008) w skali globalnej
pod wzgl dem atwo ci prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (Ease of doing business rank).
Jemen prowadzi polityk  reform ekonomicznych, m.in. uchwalaj c korzystne prawo i
procedury inwestycyjne dla przedsi biorców miejscowych i zagranicznych oraz otwieraj c
znaczn  cz  sektorów gospodarczych dla potencjalnych inwestorów, jak równie
podejmuj c przy pomocy mi dzynarodowej (z udzia em takich pa stw UE, jak Niemcy,
Holandia i W. Brytania) dzia ania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu
administracyjnego i s downiczego. Jednak e, proces ten jest spowalniany przez zjawiska
korupcyjne, niedostatki w sferze infrastruktury i bezpiecze stwa wewn trznego (dzia alno
plemiennych rebeliantów i secesjonistów na po udniu kraju oraz grup terrorystycznych
powi zanych m.in. z Al-Kaid ). Stanowi to istotny problem mi dzynarodowy, zwa ywszy na
strategiczne po enie Jemenu na trasie transportu morskiego z Zatoki Perskiej przez cie nin
Bab Al-Mandab i Morze  Czerwone do Kana u Sueskiego.

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze
ekonomicznym

Jemen bierze udzia  w pracach (na prawach obserwatora) wiatowej Organizacji
Handlu (WTO) oraz jest odbiorc  pomocy rozwojowej ze strony ONZ i UE. W listopadzie
2006 r., podczas londy skiej konferencji pa stw donorów Jemen wyst pi  o pomoc
rozwojow  w wysoko ci 10 mld USD. Kwota ta w okresie pi cioletnim mia aby by
przeznaczona na inwestycje, maj ce niwelowa  gospodarcz  przepa  pomi dzy Jemenem a
innymi pa stwami Rady Wspó pracy Pa stw Zatoki (RWPZ). Z przeprowadzonych oblicze
wynika, i  w latach 2006 – 2010 Jemenowi b dzie potrzebna kwota 25 mld USD na realizacj
zaplanowanych inwestycji, z czego 15 mld USD zostanie wyasygnowanych przez jeme ski
rz d. Ostatecznie, w wyniku podj tych na konferencji zobowi za , uda o si  Jemenowi
uzyska  zapewnienie pomocy w cznej wysoko ci 4 – 6 mld USD.

Kraje regionu Zatoki, zrzeszone w RWPZ, zadeklarowa y pomoc dla Jemenu w
wysoko ci  2,1  mld  USD,  w  tym  Arabia  Saudyjska  przewiduje  udzielenie  pomocy  w
wysoko ci 1 mld USD, Katar i ZEA po 500 mln USD, a Oman - 100 mln USD.
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Od pocz tku dekady pa stwa RPWZ podejmowa y wysi ki w celu ci lejszej
integracji gospodarki jeme skiej z krajami regionu Zatoki. Ten proces rozpocz  si  w
2001 r., kiedy pa stwa Zatoki zgodzi y si  na udzia  Jemenu w niektórych
wyspecjalizowanych organizacjach RWPZ. W 2005 r. król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin
Abdulaziz przedstawi  inicjatywy kwalifikuj ce Jemen do uzyskania w najbli szych
dziesi ciu latach (do 2015 r.) pe nego cz onkostwa w RWPZ. W marcu 2006 r. na spotkaniu
ministrów spraw zagranicznych pa stw RWPZ powo ano grup  ds. wspó pracy z
Ministerstwem Planowania Jemenu w celu opracowania projektu rozwoju pa stwa w latach
2006-2015.


