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5. Dostęp do rynku 
 
            5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług 

                Polski eksport nie natrafia na szczególne przeszkody administracyjne w 
dotarciu do rynku Emiratów, a w kaŜdym razie obiektywne warunki konkurencji ma 
pod tym względem takie same jak eksport z innych krajów (poza członkami 
arabskiego ugrupowania GAFTA, którzy są tu nieco uprzywilejowani). Ujednolicona 
stawka celna w imporcie wynosi 5% ad valorem, przy czym ok. 400 pozycji, 
obejmujących niektóre podstawowe artykuły Ŝywnościowe i leki, jest wolnych od 
obciąŜeń celnych. Wolny od cła jest równieŜ import do specjalnych stref 
ekonomicznych. Barierą pozataryfową dla dostaw wyrobów mięsnych jest warunek 
przedłoŜenia certyfikatu uboju „halal”. Istotną przeszkodą w imporcie jest 
obowiązkowe pośrednictwo miejscowych agentów lub monopolistów-importerów. 
Wprowadzane stopniowo nowe przepisy likwidują istniejące dotychczas monopole 
oraz liberalizują zasady współpracy z miejscowymi agentami i moŜna mieć nadzieję, 
Ŝe w perspektywie doprowadzą one do likwidacji obowiązku posiadania emirackich 
pośredników w imporcie. 
                  
5.2. Dostęp do rynku pracy 
             Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców mają charakter ogólnie 
obowiązujący i nie dyskryminują obywateli polskich. Warunkiem zatrudnienia w ZEA 
jest uzyskanie wizy z prawem do pracy, której sponsorem jest przyszły pracodawca 
lub zleceniodawca w przypadku dzieła (prac) do wykonania. Pracodawcą lub 
zleceniodawcą moŜe być tylko obywatel ZEA lub firma zarejestrowana zgodnie z 
miejscowymi przepisami. Wiza taka waŜna jest z reguły 3 lata. Świadczenie usług 
wymaga obowiązkowego większościowego współudziału obywatela ZEA w tej 
działalności oraz wykupienia odpowiedniej licencji, odnawialnej co rok.  
 
5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości 
        Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców regulowane jest przez prawo 
poszczególnych emiratów i dlatego odnośne przepisy  są często odmienne. Z reguły 
jest to moŜliwe w wyznaczonych dzielnicach czy osiedlach. Nabycie nieruchomości 
niekoniecznie musi automatycznie zapewniać uzyskanie długoterminowej wizy 
pobytowej. Często istnieją w tym względzie ograniczenia, choć stopniowo restrykcje 
te są znoszone, gdyŜ ograniczają popyt na nieruchomości, co w aktualnej sytuacji 
koniunkturalnej nie jest zjawiskiem korzystnym. 
           W odniesieniu do wynajmu nieruchomości nie ma ograniczeń. Mogą one 
jedynie wystąpić w przypadku prób masowego zakwaterowania pracowników (np. w 
związku z realizacją duŜego kontraktu budowlanego) w typowych budynkach 
mieszkalnych, a nie w specjalnie do tego przeznaczonych campach czy hotelach 
robotniczych. 
 
5.4. System zamówień publicznych 
          Zamówienia publiczne zlecane są z reguły w drodze przetargów. W przetargach 
firma zagraniczna nie moŜe występować samodzielnie, lecz musi być reprezentowana 
przez swego oficjalnego emirackiego agenta lub teŜ moŜe uczestniczyć jako 
poddostawca/podwykonawca firmy emirackiej.  

 


