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I.

Podstawowe informacje o kraju

Królestwo Arabii Saudyjskiej położone jest w Azji Południowo-Zachodniej na Półwyspie Arabskim. Od północy graniczy z Jordanią (744 km),
Irakiem (814 km) i Kuwejtem (222 km). Wschodnią granicę naturalną
stanowi Zatoka Perska (przez Arabów nazywana po prostu Zatoką lub
Zatoką Arabską – neutralnym określeniem jest „The Gulf”). Od wschodu
Arabia Saudyjska graniczy również z Bahrajnem, z którym jest połączona
25 km mostem (King Fahd Causeway), Katarem – 60 km – (w wyniku
kryzysu dyplomatycznego z 2017 r. granica lądowa między państwami
jest nieprzejezdna, nie są też realizowane bezpośrednie połączenia lotnicze między państwami) oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – 457
km – (7 Emiratów w tym Dubaj oraz Abu Dhabi). Od południa graniczy
z Omanem (676 km) oraz Jemenem (1458 km). Zachodnią naturalną granicę stanowi Morze Czerwone.
Ze względu na bliskość Egiptu (północno-zachodni sąsiad przez Morze
Czerwone i Zatokę Akaba) oraz aspiracje Arabii Saudyjskiej do stania się
centrum łączącym kontynenty i szlaki handlowe, w planach jest budowa
50 km mostu (King Selman Causeway) łączącego obydwa kraje (rys. 1).
Powierzchnia całkowita Arabii Saudyjskiej wynosi 2,149,690 km2 (prawie 7-krotna powierzchnia Polski). Arabia Saudyjska jest krajem pustynnym. Nie ma rzek stałych, a wodę pozyskuje się z licznych odsalarni
wody morskiej położonych na wybrzeżu Morza Czerwonego i Zatoki.
Dzienne zużycie wody w Arabii Saudyjskiej na 1 mieszkańca wynosi 265
l. (Polska – 100 litrów, Niemcy – 123 litry).
Kraj podzielony jest na 13 prowincji. Populacja liczy 32,5 mln, z czego
20,4 mln stanowią Saudyjczycy, a 12,1 mln obcokrajowcy – gównie obywatele Bangladeszu, Egiptu, Indii, Pakistanu, Filipin i Jemenu. Obywatele krajów europejskich i Ameryki Północnej stanowią zaledwie 2%
populacji.

Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku

5

Stolicą Arabii Saudyjskiej jest Rijad (5,86 mln mieszkańców) natomiast
inne duże ośrodki miejskie to Dżudda, Mekka, Medyna, Dammam i Taif.
Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o poruszanie się po kraju, przy czym należy pamiętać, że nie-muzułmanie nie mogą wjeżdżać do świętych miast
islamu – Mekki oraz Medyny – o czym informują znaki drogowe.
Ze względu na swoją rolę jako państwa sprawującego pieczę nad świętymi miejscami islamu (ok. 1,7 mld wyznawców islamu na świecie), pozycję gospodarczą i dostęp do strategicznych złóż ropy, rozmiary oraz fakt
bycia jednym z głównych sojuszników USA w regionie, Arabia Saudyjska jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej.
Religią państwową jest islam sunnicki (odmiana wahabicka).
Podstawą prawa jest kodeks religijny – szariat. W Arabii Saudyjskiej znajdują się dwa święte meczety, w Mekce i Medynie, do których co roku pielgrzymuje co najmniej 10 mln wiernych (2 mln w czasie Hadż – dużej pielgrzymki, oraz 8 mln w ramach Umra – małej pielgrzymki przez cały rok).
Językiem urzędowym jest język arabski natomiast język angielski jest
coraz powszechniej znany. Ze względu na znaczny udział obcokrajowców w społeczeństwie Arabii Saudyjskiej oraz istotną role inwestorów
zagranicznych w gospodarce, wiele oficjalnych dokumentów występuje
w obydwu wersjach językowych.
Walutą jest rijal saudyjski (SAR) którego kurs do USD jest sztywny
i wynosi 1USD = 3,75 SAR (w obrocie są monety, a także banknoty w nominałach od 1 do 500 SAR).
Weekend w Arabii Saudyjskiej przypada w piątek i sobotę. Dodatkowo
ze względów religijnych sklepy oraz lokale usługowe zamykane są codziennie w ciągu dnia na czas modlitw.
Święta wpływające na ciągłość pracy to Eid Al Adha (ruchome, trwa
ok. 5 dni) oraz Ramadan – miesiąc postu (w okresie tym procedowanie
wszelkich spraw trwa dłużej niż zwykle) – święto ruchome. W ciągu najbliższych lat Ramadan przypada na następujące dni:
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Rok

Początek Ramadanu

Koniec Ramadanu

2019

6 maja

4 czerwca

2020

24 kwietnia

23 maja

2021

13 kwietnia

12 maja

2022

3 kwietnia

2 maja

2023

23 marca

21 kwietnia

2024

11 marca

9 kwietnia

2025

1 marca

30 marca

2026

18 lutego

19 marca

Arabia Saudyjska jest krajem bezpiecznym, pomimo trwającego od marca 2015 r. konfliktu między koalicją kierowaną przez Arabię Saudyjską
i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a szyickimi oddziałami Huthi w Jemenie. Zagrożenie na terenie Arabii Saudyjskiej występuje jedynie w prowincjach bezpośrednio graniczących z północno-zachodnim Jemenem
(Nadżran oraz Dżizan) – ok. 1000 km od Rijadu.

Źródło: The University of Texas at Austin, University of Texas Libraries
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Rys. 1 Projekt lokalizacji mostu King Selman Causeway

Źródło: protenders.com
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II.

Ustrój polityczny

W Arabii Saudyjskiej panuje monarchia absolutna. Na czele państwa
stoi król, któremu doradza 150 – osobowa Rada Konsultacyjna (zasiada
w niej 30 kobiet). Król sprawuje również urząd premiera, a następca króla urząd wicepremiera. Politykę państwa realizuje 20 ministerstw.
Królestwo Arabii Saudyjskiej powstało w 1932 r. w wyniku zjednoczenia drobnych emiratów w jeden organizm państwowy przez króla Abdul
Aziza z dynastii Saudów (znanego na Zachodzie jako Ibn Saud). W 1938 r.
przy udziale Amerykanów rozpoczęto wydobycie ropy naftowej, która
z czasem stała się głównym źródłem dochodów państwa. Władzę po królu Ibn Saudzie przejmowali jego kolejni synowie (włącznie z obecnym
królem Selmanem Bin Abdul Aziz al Saud, ur. 1935 r.). Następcą króla
Selmana jest jego syn – książę Muhammad Bin Selman (ur. 1985 r.). Wyznaczenie młodego księcia na następcę tronu jest nową sytuacją w historii dynastii i odczytywane jest jako przejście do bardziej dynamicznej
i nowoczesnej polityki, z jednoczesnym zachowaniem najważniejszych
wartości, którymi kieruje się królestwo.
Oficjalny tytuł króla Arabii Saudyjskiej brzmi: The Custodian of Two
Holy Mosques (Opiekun Dwóch Świętych Meczetów).
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III. Podstawowe dane gospodarcze
Arabia Saudyjska jest największą gospodarką w rejonie Zatoki Perskiej
oraz największą gospodarką wśród krajów arabskich (PKB Arabii Saudyjskiej stanowi 25% PKB całego świata arabskiego). PKB nominalne
Arabii Saudyjskiej wyniosło w 2017 r. 683 mld USD. Dla Polski jest to
odpowiednio 524 mld USD.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

2016

PKB nominalne (w mld UDS)

645

2017
683

PKB (PPP) (w mld USD)

1787

1796

PKB (PPP) na 1 mieszkańca (USD)

56300

55300

PKB (wzrost w %)

+1,7

+0,5

Deficyt budżetowy (% PKB)

-12,8

-8,9

Dług publiczny (% PKB)

13,1

17

Zadłużenie zagraniczne (w mld USD)

189,3

212,9

Eksport towarów (w mld USD )

183,6

231,3

Import towarów (w mld USD)

127,8

136,8

Bezp. inwestycje zagr. w Arabii Saudyjskiej (w mld USD)

258,1

264,6

Inwestycje bezp. Arabii Saudyjskiej za granicą (w mld USD)

46,45

56,09

Źródło: CIA World Factbook, tradingeconomics.com oraz WorldBank
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Poziom inflacji w Arabii Saudyjskiej – perspektywa do 2022 r.

Źródło: statista.com

74 na 100 mieszkańców Arabii Saudyjskiej ma dostęp do internetu (wykres poniżej porównuje Arabię Saudyjską i Polskę pod kątem dostępu
do internetu).

Źródło: World Bank
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Wartość eksportu Arabii Saudyjskiej w 2017 r. wyniosła 231,3 mld USD,
z czego 76% stanowił eksport ropy naftowej. Produkty eksportowe inne
niż ropa to: plastik i guma oraz produkty z nich powstałe (33,5% produktów innych niż ropa), chemikalia (27,7%) oraz pojazdy (9,2%). 10 głównymi kierunkami eksportu są: Japonia, Chiny, Korea Południowa, Indie,
USA, ZEA, Singapur, Bahrajn, Tajwan, Holandia.
Import Arabii Saudyjskiej za 2017 r. wyniósł ok. 136,8 mld USD z czego
23,9% stanowiły urządzenia, maszyny i sprzęt elektryczny, 15,7 % – pojazdy, a 9,9% – produkty chemiczne. 10 głównymi kierunkami importu
są: Chiny, USA, ZEA, Niemcy, Francja, Japonia, Indie, Korea Południowa,
Włochy i Wielka Brytania.
Arabia Saudyjska ma jeden z najwyższych na świecie poziomów wydatków na zbrojenia (10,2 % PKB), co wiąże się z długością granic, brakiem
granic naturalnych oraz skomplikowaną sytuacją geopolityczną w regionie.
Bardzo ważnym elementem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego
w społeczeństwie saudyjskim. Społeczeństwo królestwa jest bardzo
młode. Liczba urodzeń na kobietę wynosi 2,5, a mieszkańcy w wieku do
30 lat stanowią 50% społeczeństwa. 83% populacji zamieszkuje obszary
miejskie.
W kraju jest wiele uniwersytetów, na których kobiety stanowią ponad
połowę wszystkich studentów. 4 saudyjskie uczelnie są wysoko ocenione w rankingach międzynarodowych: King Abdulaziz University, King
Saud University, King Abdullah University of Science and Technology,
King Fahd University of Petroleum and Minerals. Od wielu lat realizowany jest również program stypendialno-pomostowy obejmujący
obecnie ok. 120 tys. studentów wysyłanych na uczelnie wyższe na całym
świecie, z czego ok. 89 tys. studiuje w USA.
Bezrobocie wśród Saudyjczyków wynosi odpowiednio wśród mężczyzn
7,6% i wśród kobiety 30% (w najbliższym czasie udział kobiet w rynku
pracy powinien się zwiększyć ze względu na duże aspiracje kobiet, wysokie wykształcenie, zmiany społeczne, w tym zlikwidowanie zakazu
prowadzenia samochodów przez kobiety oraz zachęty dla pracodawców
zatrudniających kobiety).
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Średnie miesięczne wynagrodzenie Saudyjczyka w pierwszym kwartale
2018 r. wynosiło 2690 USD.
W kwietniu 2016 r. władze Arabii Saudyjskiej przedstawiły szeroki plan
reform i przekształceń społeczno-ekonomicznych pod nazwą VISION
2030. Wraz z wizją powstał konkretny program przemian pod nazwą
National Transformation Program (NTP) 2020 nakładający na 24 instytucje rządowe obowiązki i wyznaczający cele oraz narzędzia do kontroli
ich realizacji. W latach 2016 – 2020 rząd planuje przeznaczyć 71,5 mld
USD na realizację programu. Program jest podzielony na mniejsze etapy i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie instytucje państwowe. W ramach programu przewidywana jest prywatyzacja części państwowych
przedsiębiorstw, w tym 5% akcji giganta naftowego – koncernu SAUDI
ARAMCO. SAUDI ARAMCO jako przykład doskonale funkcjonującego przedsiębiorstwa o olbrzymim potencjale, ma wziąć czynny udział
w modernizacji innych sektorów gospodarki.
Najważniejsze cele do zrealizowania w ramach VISION 2030 i NTP 2020
to:
· pobudzenie i zaangażowanie sektora prywatnego (wkład sektora prywatnego do PKB ma wzrosnąć z 40% w 2016 r. do 65% w 2020 r.),
· zwiększenie produkcji lokalnej ( w tym produkcji sprzętu wojskowego
– do 2030 r. Arabia Saudyjska ma produkować 50% swojego zapotrzebowania na sprzęt wojskowy, obecnie jest to 2%),
· poprawienie funkcjonowania instytucji państwowych,
· wprowadzenie podatków i opłat które zasilą kasę państwową (5% VAT,
podatek rodzinny dla obcokrajowców),
· zasilenie państwowego funduszu inwestycyjnego – Public Investment
Fund (PIF), tak aby stał się największym funduszem na świecie o wartości 3 bilionów USD (fundusz ten ma finansować największe projekty
infrastrukturalne zaplanowane w ramach Vision 2030),
· obniżenie bezrobocia do 9%,
· poprawa sytuacji mieszkaniowej – na ten cel w budżecie projektu
przeznaczono największy pakiet – ok. 13 mld USD (47% Saudyjczyków
mieszkało w 2016 r. we własnej nieruchomości, do 2030 r. parametr ten
ma wynieść 60%),
· stworzenie przy udziale sektora prywatnego gałęzi przemysłu energii
odnawialnej,
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· przyciągnięcie licznych inwestycji zagranicznych poprzez ułatwienia
dla inwestorów zagranicznych,
· rozwinięcie sektora telekomunikacyjnego,
· rozwój sektora wydobywczego (górnictwo) – przychody z górnictwa
mają wzrosnąć z 64 (2016 r.) do 97 mld USD (2020 r.),
· rozwój kolejnictwa,
· usprawnienie ruchu pielgrzymkowego (obecnie 8 mln pielgrzymów
odwiedza rocznie Mekkę i Medynę w ramach małej pielgrzymki, docelowo ma to być 20 mln rocznie do 2020 r. i 30 mln do 2030 r.),
· wzrost mocy produkcyjnych rafinerii naftowych (z 2,9 w 2016 r. do 3,3
mln baryłek dziennie w 2020 r.),
· prywatyzacja dotycząca 10 sektorów gospodarki.
Władze Arabii Saudyjskiej liczą na udział sektora prywatnego (na poziomie 48 mld USD) w realizacji NTP 2020. Podstawy prawne dla stworzenia dodatkowej formy współpracy – Public Private Partnership (PPP)
– są obecnie tworzone – www.ncp.gov.sa.
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IV.

Główne bogactwa naturalne

Dochody Arabii Saudyjskiej w większości opierają się na sprzedaży ropy
naftowej (87%). Złoża „czarnego złota” i gazu ziemnego zlokalizowane są
głównie w Prowincji Wschodniej nad Zatoką Perską. Arabia Saudyjska
jest drugim największym producentem ropy naftowej na świecie (po Rosji, która ma podobne wydobycie), ze średnim wydobyciem w 2017 r. na
poziomie blisko 10 mln baryłek dziennie (30% całego wydobycia OPEC).
Udokumentowane złoża ropy naftowej szacuje się na 266 mld baryłek,
co przy utrzymaniu obecnego poziomu wydobycia wystarczyłoby na 71
lat. Obecnie, wobec sankcji nałożonych przez administrację USA na Iran
(którego dzienne wydobycie w 2017 r. wynosiło 3,87 mln baryłek), Arabia
Saudyjska deklaruje zwiększenie wydobycia.
Za poszukiwania i wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej odpowiada największy na świecie koncern paliwowy SAUDI ARAMCO. Firma w 100%
należy do Skarbu Państwa (na 2019 r. planowane jest wystawienie na
sprzedaż 5% udziałów firmy).
Kraj jest również zasobny w złoto, srebro, miedź, cynk, chrom, mangan,
wolfram, ołów, cynę, aluminium i żelazo. Również na wschodzie, rozległe
formacje osadowe zawierają przemysłowe minerały takie jak gips, skaleń,
mikę, siarkę i sól. Arabia Saudyjska ma też złoża wysoko cenionych pierwiastków ziem rzadkich takich jak tantal (25% światowych złóż) – i niob.
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Dzienne wydobycie ropy naftowej (w mln baryłek) przez Arabię Saudyjską

Źródło: Bloomberg

Władze Arabii Saudyjskiej zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących z silnego uzależnienia budżetu państwa od dochodów z ropy, której ceny ulegają na przestrzeni ostatnich 10 lat skrajnym fluktuacjom. W 2016 r. władze ogłosiły ambitny program reform pod nazwą VISION 2030, którego
wdrożenie ma ustabilizować sytuację gospodarczą, i sprawić że będzie
mniej podatna na wahania cen „czarnego złota”.
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V.

Główne sektory gospodarki

Gospodarka Arabii Saudyjskiej opiera się przemyśle wydobywczym,
rafineryjnym i petrochemicznym. Ważną rolę dogrywa też sektor logistyczny, farmaceutyczny, medyczny, sektor chemii dla rolnictwa, sektor
energetyczny oraz sektor spożywczy.
W ramach realizacji VISION 2030 wskazano 5 sektorów, które będę rozwijane. Są to:
1. Sektor motoryzacyjny,
2. Sektor obróbki minerałów i metali,
3. Sektor chemikaliów i polimerów,
4. Sektor energetyczny (w tym odnawialne źródła energii) i odsalarnie,
5. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny.
Instytucją odpowiedzialną za rozwijanie nowych sektorów oraz udzielanie niezbędnego wsparcia dla potencjalnych inwestorów jest INDUSTRIAL CLUSTERS (www.ic.gov.sa) oraz SAGIA (www.sagia.gov.sa).

Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku
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VI.

Infrastruktura transportowa

Arabia Saudyjska ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć portów, które są
w stanie przyjąć każdy rodzaj statku. 10 portów to: King Abdulaziz Seaport, Jubail Commercial Port, King Fahad Jubail Industrial Port, Ras
Al-Khair Port, Jizan Port, Jeddah Islamic Port, Dhiba Port, Yanbu Commercial Port, King Fahad Yanbu Industrial Port, King Abdullah Port
w KAEC). Wszystkie porty są zarządzane przez firmy sektora prywatnego w ramach kontraktów długoterminowych.

Źródło: ic.gov.sa

Arabię Saudyjską pokrywa sieć dróg łączących główne regiony i miasta.
W 2014 r. było to 151 tys. km dróg międzynarodowych, 102 tys. km dróg
krajowych oraz 374 tys. km dróg lokalnych. Pod koniec 2014 r. było 204
tys. km dróg w budowie.
Arabia Saudyjska ma 27 lotnisk, w tym 4 międzynarodowe (Rijad, Dżudda, Dammam oraz Medyna). Obecnie Polska nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych z Arabią Saudyjską.
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Arabia Saudyjska intensywnie rozwija sieć kolejową (pasażerską oraz
przemysłową). Obecnie funkcjonują już połączenia kolejowe na trasie
Dammam – Hofuf – Rijad. W 2017 r. powstała Superszybka Linia Mekka-Medyna (450 km) oraz połączenie Rijad – Hail (640 km). Na ukończeniu jest budowa 6 linii (176 km, 85 stacji) metra w Rijadzie. Warto
wspomnieć, iż 69 pociągów dla tego projektu powstaje w Polsce (Alstom
w ramach konsorcjum FAST).
Największym projektem kolejowym jest Saudi Land Bridge Project,
w ramach którego ma powstać połączenie kolejowe między Dżuddą
a Rijadem oraz Jubail, łącząc w ten sposób Morze Czerwone z Zatoką
Perską. W ramach projektu powstaną dwie linie, jedna o długości 960
km z Dżuddy do Rijadu (Red Corridor) oraz druga o długości 1300 km
łącząca Dżuddę z Jubail (Blue Corridor).
Inne projekty kolejowe to m. in. Janbu-Dżudda (340 km), Dżudda Metro,
Dammam Metro, North South Railway Project oraz linia łącząca Kuwejt
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Infrastruktura transportowa w Arabii Saudyjskiej jest ściśle dopasowana
i projektowana pod potrzeby saudyjskiego przemysłu, którego jedną z cech
jest koncentracja w specjalnych miastach przemysłowych tzw. MODON,
które z kolei mieszczą się w pobliżu największych ośrodków miejskich.
Saudi Industrial Property Authority (MODON) jest podmiotem odpowiedzialnym za rozwój tzw. miast przemysłowych. Obecnie pod zarządem
MODON jest 31 takich stref, a 5 kolejnych (z infrastrukturą zaprojektowaną
pod potrzeby kobiet) właśnie powstaje. Strefy takie gwarantują pełną infrastrukturę przemysłową, dostęp do mediów i sieci transportowej. MODON
współpracuje z SIDF (Saudi Industrial Development Fund) – funduszem
powołanym w ramach Ministerstwa Handlu i Inwestycji, który dostarcza
narzędzi finansowych na budowę nowych zakładów lub modernizację już
istniejących. Inwestorzy mogą uzyskać niskooprocentowane finansowanie sięgające 50-75% kosztów projektu. W pierwszym kwartale 2016 r. na
terenie miast industrialnych MODON zlokalizowanych było 7011 fabryk.
The Royal Commission for Jubail and Yanbu (RCJY) – podmiot odpowiedzialny za zarządzanie czterema samodzielnymi miastami przemysłowymi Jubail i Ras Alkhair nad Zatoką oraz Yanbu i Jazan Economic
City nad Morzem Czerwonym (www.rcjy.gov.sa).
Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku
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VII. Formy prowadzenia
działalności gospodarczej
Organem rządowym, który jest odpowiedzialny za rejestrację, wydawanie licencji oraz obsługę podmiotów zagranicznych zainteresowanych
rozpoczęciem działalności w Arabii Saudyjskiej jest Saudi Arabian General Investment Authority – SAGIA (www.sagia.gov.sa).
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Arabii Saudyjskiej, należy
zapoznać się z aktualnym przewodnikiem publikowanym na stronie internetowej SAGIA. Praktyka pokazuje, że zmiany bywają wprowadzane
do dokumentu, co nie przekłada się na nadanie mu nowego numeru wersji, dlatego punktem odniesienia zawsze powinna być wersja aktualnie
zamieszczona na stronie internetowej SAGIA.
W celu rozpoczęcia działalności w Arabii Saudyjskiej należy wykonać
następujące kroki:
1. Sprawdzenie listy typów działalności zarezerwowanych jedynie dla
obywateli Arabii Saudyjskiej,
2. Wybór rodzaju licencji, o który chce się aplikować,
3. Sprawdzenie czy dana działalność wymaga partnera saudyjskiego oraz
jaki minimalny procent udziałów musi posiadać partner saudyjski,
4. Sprawdzenie czy wykonywanie wybranej działalności nie wymaga
uzyskania dodatkowego pozwolenia od innej instytucji państwowej,
5. Wybór konkretnego zakresu działalności z listy zamieszczonej w dokumencie The National Classification for the Economic Activities (ISIC
4) – www.stats.gov.sa,
6. Sprawdzenie czy dana działalność ma określony minimalny poziom
kapitału zakładowego,
7. Złożenie aplikacji elektronicznej na stronie www.sagia.gov.sa w celu
wydania licencji,
8. Wydanie Rejestru Handlowego (CR),
9. Wydanie licencji dla lokalu, w którym prowadzona jest działalność,
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10.
11.
12.
13.

Założenie konta w Urzędzie pracy,
Założenie konta w Zakładzie ubezpieczeniowym (GOSI),
Rejestracja w Urzędzie Podatkowym,
Zatrudnienie pracowników.

Obecnie obowiązują przepisy Prawa Handlowego z 2016 r. Warto podkreślić, że w ostatnich latach wprowadzono szereg istotnych zmian,
które miały na celu uatrakcyjnienie warunków inwestowania w Arabii
Saudyjskiej. Inwestorzy zagraniczni maja prawo posiadać 100% udziałów w przedsiębiorstwie w zależności od działalności podmiotu. Poniżej
przedstawiono niektóre rodzaje działalności:
Rodzaj działalności

Maksymalny
udział kapitału
obcego

Minimalny kapitał założycielski (dane
szacunkowe, ponieważ kwota ta jest określana w procesie przyznawania licencji przez
SAGIA)
133,000 USD

Usługi

100 %

Produkcja

100 %

266,000 USD

Handel

a) 75% lub b) 100%

a) 7,1 mln USD (minimalnie 5,3 mln USD wpłacone przez udziałowca zagranicznego)
b) 8 mln USD (oraz dodatkowe zobowiązania
zgodnie z przewodnikiem)

Procedura rejestracji przeprowadzana jest on-line. Dostępne są między
innymi następujące formy prawne działalności:
a) Spółka z o.o. (najczęściej wybierana forma rejestracji),
b) Spółka jednoosobowa z o.o.,
c) Spółka akcyjna,
d) Oddział firmy zagranicznej.
W ramach SAGIA dostępne są następujące rodzaje działalności:
1) Działalność usługowa,
2) Działalność produkcyjna,
3) Działalność biura naukowo-technicznego,
4) Działalność konstrukcyjna i instalacyjna (dwa rodzaje: tymczasowa –
w celu złożenia oferty pod projekt rządowy, oraz ciągła),
5) Licencja tymczasowa w celu wykonania kontraktu rządowego,
6) Działalność handlowa (dwa rodzaje: z partnerem saudyjskim oraz
100% kapitału obcego),
7) Transport publiczny,
8) Biuro konsultacji inżynieryjnych,
9) Projekty pilotowe we współpracy z uniwersytetami,
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10) Agencja rekrutacji i zatrudnienia,
11) Działalność uniwersytecka,
12) Usługi audio-wizualizacji.
Przykładowe typy działalności, które nie są dostępne dla inwestorów zagranicznych i mogą być wykonywane jedynie przez podmioty ze 100%
kapitału saudyjskiego (aktualność listy należy każdorazowo potwierdzić
na stronie SAGIA):
Sektor przemysłowy:
· ropa naftowa – poszukiwania, wydobycie i produkcja,
· produkcja sprzętu wojskowego i umundurowania.
Sektor usług:
· catering dla sektora wojskowego,
· usługi ochrony i detektywistyczne,
· nieruchomości w Mekce i Medynie,
· usługi turystyczne związane z pielgrzymkami Hadż i Umra,
· pośrednictwo w nieruchomościach,
· działalność wydawnicza (z wyjątkami),
· agenci działający za prowizję (klasyfikacja CPC 621),
· usługi położnicze, pielęgniarskie, fizykoterapeutyczne i paramedyczne (klasyfikacja CPC 93191),
· rybołówstwo,
· centra toksykologii, banki krwi i ośrodki kwarantanny.
Ze względu na fakt, iż przepisy dotyczące firm są dość skomplikowane
i nie ma jednolitej wykładni co do procedury założenia odpowiedniego
rodzaju działalności, firmom zagranicznym zamierzającym otworzyć
spółkę w Arabii Saudyjskiej doradza się skorzystanie z usług kancelarii
prawnej specjalizującej się w obsłudze firm zagranicznych.
Pomimo możliwości prowadzenia działalności bez udziału partnera saudyjskiego, specyfika rynku saudyjskiego (i arabskiego w ogóle) sprawia,
że jest to rozwiązanie mało praktyczne. Biznes opiera się bowiem na
relacjach, wzajemnych zależnościach i sieci powiązań. Dobrze dobrany
partner saudyjski, o odpowiednich koneksjach i pozycji społecznej jest
niemal warunkiem sprawnego funkcjonowania na rynku lokalnym. Na
tle biznesu saudyjskiego zdecydowanie wyróżnia się pod tym względem
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koncern SAUDI ARAMCO, który stosuje bardzo formalne i klarowne
metody doboru podmiotów współpracujących.
Firmy sektora prywatnego działające w Arabii Saudyjskiej podlegają
programowi saudyzacji, wprowadzonemu przez Ministerstwo Pracy
i Rozwoju Społecznego. Celem programu jest zwiększenie zatrudnienia Saudyjczyków na lokalnym rynku. W ramach programu, każdy typ
prywatnej działalności gospodarczej podlega odpowiednim zasadom
obliczania stosunku ilościowego pracowników saudyjskiego pochodzenia i obcokrajowców, na których zatrudnienie firma otrzyma pozwolenie. Od ilości zatrudnionych Saudyjczyków zależy kategoria, do której
zostanie zaliczona firma (co wiąże się w następstwie z preferencyjnym
traktowaniem w instytucjach państwowych np. w przypadku wydawanie pozwoleń na pracę dla nie-Saudyjczyków, czy przy określaniu zasad
uczestnictwa w przetargach). Jest 6 kategorii: platynowa, zielona wysoka,
zielona średnia, zielona niska, żółta oraz czerwona. Firmy sklasyfikowane jako platynowa i zielona wysoka mogą np. otrzymywać zezwolenie na
sprowadzenie pracownika spoza Arabii Saudyjskiej (tzw. Block visa), natomiast pozostałe kategorie mogą zatrudniać obcokrajowców już przebywających na terenie kraju. Firma sklasyfikowana jako czerwona nie
ma np. zdolności zatrzymania posiadanych pracowników, a pracownicy
nie-saudyjscy mogą samodzielnie przenieść się do nowego pracodawcy
bez konieczności uzyskania zgody od obecnego.
Tabela poniżej prezentuje sposób określania przynależności do danej
kategorii na przykładzie branży wyrobów mleczarskich oraz punktów
sprzedaży telefonów komórkowych ( i tak np. jeśli w dużym zakładzie
mleczarskim Saudyjczycy stanowią 15% wszystkich zatrudnionych to firma taka zostanie sklasyfikowana jako zielona niska. Taki sam poziom zatrudnienia w punkcie sprzedaży telefonów komórkowych sprawiłby, że
firma, niezależnie od wielkości skalsyfikowana zostanie jako czerwona).
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Punkt sprzedaży
i serwisu telefonów
komórkowych

Zakład produktów
mleczarskich

Czerwona

Żółta

Niska
Zielona

Średnia
Zielona

Wysoka
Zielona

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Rozmiar

Max.

Działalność

Min.

Wymagany procentowy udział obywateli Arabii Saudyjskiej na przykładzie dwóch branż.

Platynowa

Mały B

0%

2%

3%

5%

6%

10% 11% 14% 15% 18% 19%

Średni A

0%

4%

5%

8%

9%

14% 15% 20% 21% 27% 28% 100%

100%

Średni B

0%

4%

5%

8%

9%

14% 15% 20% 21% 27% 28% 100%

Średni C

0%

4%

5%

8%

9%

14% 15% 20% 21% 27% 28% 100%

Duży

0%

5%

6%

10% 11% 16% 17% 22% 23% 28% 29% 100%

6%

10% 11% 16% 17% 22% 23% 28% 29% 100%

Wielki

0%

5%

Mały B

0%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Średni A

0%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Średni B

0%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Średni C

0%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Duży

0%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Wielki

0%

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Źródło: mlsd.gov.sa

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Pracy i Rozwoju
Społecznego, począwszy od drugiej połowy 2018 r. punkty sprzedaży
w ramach 12 branż będą mogły zatrudniać jedynie Saudyjczyków. Są to:
1. Salony samochodowe i motocyklowe,
2. Gotowe wyroby odzieżowe (w tym odzież dziecięca i akcesoria dla
mężczyzn),
3. Meble biurowe i domowe,
4. Sprzęt kuchenny,
5. Urządzenia elektryczne i elektroniczne,
6. Zegarki,
7. Okulary,
8. Sprzęt medyczny,
9. Materiały budowlane,
10. Części samochodowe,
11. Dywany,
12. Cukiernie.
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VIII. Sądownictwo gospodarcze
W sytuacji zaistnienia sporu gospodarczego między partnerami istnieją trzy miejsca ich rozstrzygania: sąd saudyjski, sąd państwa trzeciego
oraz sąd arbitrażowy. Jeśli wyrok ma być prawomocny na terenie Arabii
Saudyjskiej najlepszym wyborem jest sąd saudyjski. Niemniej jednak
w kontraktach handlowych często wybierana jest jurysdykcja państwa
trzeciego lub sąd arbitrażowy. Należy jednak zwrócić uwagę iż, aby sąd
saudyjski uznał wyrok któregoś z tych sądów musi być podpisany między danymi państwami traktat o wzajemnym uznawaniu wyroków, jeśli
zaś nie ma takiego traktatu, wyrok może zostać uznany, jeśli wzajemność
w uznawaniu wyroków wynika z praktyki.
Kwestia uznawania wyroków sądów państw trzecich i sądów arbitrażowych podlega przepisom ustanowionego w 2013 r. Saudi Execution Law.
Zgodnie z jego zapisami, wyrok taki może być uznany jeśli: strony zostały należycie wezwane, reprezentowane i miały prawo do przedstawienia obrony, wyrok wydany przez sąd jest ostateczny, wyrok nie koliduje
z wcześniej wydanym przez saudyjski sąd wyrokiem w tej samej sprawie
oraz wyrok nie koliduje z saudyjskim porządkiem publicznym. Do 2013 r.
wyrok nie mógł kolidować z prawem Szariatu, natomiast zapis ten nieco
złagodzono. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że porządek publiczny w Arabii Saudyjskiej opiera się w dużej mierze właśnie na Szariacie, przepis
może być wciąż dużym utrudnieniem w kwestii uznawania wyroków
sądów państwa trzecich i sądów arbitrażowych.
W 2014 r. Arabia Saudyjska powołała Saudi Centre for Commercial Arbitration (SCCA – www.sadr.org), które reprezentuje zasady arbitrażu
w konfliktach cywilnych i handlowych, które są zgodne z uznanymi
międzynarodowymi standardami. SCCA oferuje kompleksowe usługi
rozstrzygania sporów. Wyroki arbitrażowe SCCA można egzekwować
w lokalnych sądach. Aspiracją SCCA jest stanie się do 2030 r. najczęściej
wybieranym ośrodkiem ADR (Alternative Dispute Resolution) w regionie.
Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku
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IX.

System podatkowy
w Arabii Saudyjskiej

W Arabii Saudyjskiej nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych.
Firmy z kapitałem zagranicznym podlegają opodatkowaniu podatkiem
liniowym, którego wysokość wynosi 20% (kapitał saudyjski podlega opodatkowaniu specjalnym podatkiem ZAKAT w wysokości 2,5%). Prawo
saudyjskie dopuszcza przenoszenie straty przez kolejne lata w rozliczeniu finansowym firmy, co obniża wysokość płaconego podatku w okresie,
kiedy spółka nie przekroczyła progu rentowności.
Organem odpowiedzialnym za sprawy podatkowe jest General Authority of Zakat and Tax (www.gazt.gov.sa).
W styczniu 2018 r. wprowadzono po raz pierwszy podatek VAT w wysokości 5% od większości produktów i usług (www.vat.gov.sa ).
Od 01.01.2013 obowiązuje podpisana między Polską i Arabią Saudyjską
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. 2012 poz. 502).
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X.

Uczestnictwo w wielostronnych
organizacjach i porozumieniach
o charakterze ekonomicznym

Arabia Saudyjska w 2005 r. dołączyła do WTO – Światowej Organizacji
Handlu (jako 149. państwo). Członkostwo w organizacji pociągnęło za
sobą stopniowe zwiększanie przejrzystości oraz dostępności w ramach
procesów handlowych dla firm spoza Arabii Saudyjskiej.
Arabia Saudyjska jako jedyne państwo w regionie i jedyne państwo arabskie jest członkiem grupy G20, zrzeszającej najsilniejsze gospodarki
świata oraz Unię Europejską.
Arabia Saudyjska jest również zrzeszona (od 1981 r.) w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej – GCC (razem z Kuwejtem, Bahrajnem, Katarem,
Omanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi).
Jest członkiem (od 1960 r.) Organizacji Krajów Eksportujących Ropę
Naftową (OPEC), w której odgrywa rolę lidera (mając dostęp do 25%
światowych zasobów tego surowca) oraz (od 1968 r.) członkiem Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC).
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XI.

Dwustronna współpraca
gospodarcza Polski
i Arabii Saudyjskiej

Wymiana handlowa między Polską a Arabią Saudyjską nie została ujęta w osobne ramy prawne. Do dnia powstania raportu obywa kraje nie
podpisały umowy w sprawie popierania i ochrony inwestycji (Reciprocal Promotion and Protection of Investment). W 2003 r. Polska i Arabia
Saudyjska podpisały Umowę Ramową o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, dającą traktatowe podstawy rozwoju stosunków między obydwoma
państwami.
Arabia Saudyjska jest drugim po Turcji, największym partnerem handlowym Polski w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Bilans wymiany
handlowej od 2010 r. między obydwoma krajami wyglądał następująco:
Wymiana handlowa Polski z Arabią Saudyjską (mln USD)

Źródło: GUS

Asortyment eksportu i importu prezentował się w następujący sposób
(przykład z 2017 r.)
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Import 2017

Źródło: GUS
Eksport 2017

Źródło: GUS
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Należy zwrócić uwagę, iż niektóre znaczące pozycje w ramach eksportu
pojawiają się w sposób nieregularny (dotyczy to np. lokomotyw w 2017 r.,
czy części samolotów w 2016 r.) i ich obecność nie musi oznaczać stałej
współpracy z daną branżą na przestrzeni lat.
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XII. Eksport/import – uwarunkowania
Eksport do Arabii Saudyjskiej nie wymaga posiadania żadnej formy
przedstawicielstwa na terenie królestwa. Możliwa jest zarówno sprzedaż do klienta docelowego jako również współpraca oparta na modelu
dystrybucyjnym. W przypadku podjęcia współpracy z dystrybutorem
czy franczyzobiorcą na rynek saudyjski, należy podpisać umowę (commercial agency agreement) z firmą saudyjską (100% kapitału i zarządu saudyjskiego), która ma obowiązek zarejestrować się w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy dystrybucyjnej w Commercial Agencies
Department w Ministerstwie Handlu i Inwestycji.
W sytuacji rozwiązania lub upłynięcia ważności umowy – w przypadku
odmowy lub opieszałości ze strony dystrybutora saudyjskiego dotyczącej wyrejestrowania umowy agencyjnej – umowa z nowym dystrybutorem może być zarejestrowana.
Jako członek GCC, Arabia Saudyjska nakłada cło na produkty importowane, którego wysokość wynosi 5% dla większości produktów. 758
produktów nie podlega opłacie celnej (duty-free). W celu sprawdzenia
wysokości cła importowego dla poszczególnych produktów należy zapoznać się z taryfikatorem na stronie www.customs.gov.sa.
Wymagane dokumenty eksportowe:
– świadectwo pochodzenia (CoO),
– faktura,
– konosament (BoL) lub lotniczy list przewozowy (AWB),
– dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami zdrowia (jeśli dotyczy),
– dokument ubezpieczenia (jeśli wysyłka jest realizowana na zasadach
CIF),
– packing list,
– Certyfikat zgodności (CoC) ze standardami saudyjskimi (jeśli dotyczy).
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XIII. Zachęty przy wejściu na
rynek Arabii Saudyjskiej
Arabia Saudyjska znajduje się w bardzo ważnym momencie w swojej
historii. Brak stabilności cen ropy na rynkach światowych oraz podatność tego surowca na niepokoje polityczne przy jednoczesnym dużym
uzależnieniu budżetu Arabii Saudyjskiej od „czarnego złota” sprawiły, że
państwo intensywnie zmienia się niemal na wszystkich płaszczyznach,
od życia gospodarczego rozpoczynając, a na polityce rodzinnej kończąc.
Arabia Saudyjska jest olbrzymim i bardzo chłonnym rynkiem, który
wciąż opiera się na imporcie większości produktów. Jednocześnie coraz
większy nacisk kładzie się na promowanie i rozwijanie produkcji własnej.
Populacja przyrasta w bardzo dużym tempie (w następnej dekadzie
będzie liczniejsza niż populacja Polski), jest młoda, coraz lepiej wyedukowana i zainteresowana nowymi technologiami. Bardzo dużymi
przestrzeniami rozwoju jest mieszkalnictwo, służba zdrowia, przemysł
energetyczny, odsalarnie. Kraj jest celem pielgrzymów z całego świata
(pielgrzymka do Mekki jest jednym z obowiązków w islamie), a rozbudowa infrastruktury pielgrzymkowej pozwoli na znaczne zwiększenie
liczby przyjętych gości (docelowo 30 mln rocznie do 2030 r. z obecnych
10 mln).
W ramach zakrojonego na szeroką skalę programu VISION 2030, Arabia
Saudyjska inwestuje olbrzymie kwoty w infrastrukturę, która sprawi, że
kraj będzie mógł nadal pełnić rolę lidera w regionie. Rozwijać będzie się
zaniedbany dotychczas sektor rozrywkowy. O ambitnym planie Arabii
Saudyjskiej świadczy poza wdrażanym od 2016 r. programem VISION
2030 (a w ramach niego National Transformation Program 2020), który
posługuje się kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), również
organizowane od 2017 r. w Rijadzie forum Future Investment Initiative, (druga edycja forum odbywa się 23-25 października 2018 w Rijadzie)
służące wyznaczaniu nowych trendów w rozwoju regionu.
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Przemysł w Arabii Saudyjskiej koncentruje się w licznych miastach
przemysłowych, które zapewniają gotową infrastrukturę, sprawne sieci
komunikacyjne oraz dostęp do wszelkich mediów po preferencyjnych
cenach. Firmy zagraniczne zainteresowane zainwestowaniem w Arabii
Saudyjskiej mają łatwy dostęp do wszelkich instytucji rządowych poprzez Business Center w ramach SAGIA. Dostępne są również programy
wparcia finansowego inwestorów w ramach Saudi Industrial Development Fund (www.sidf.gov.sa ).
Arabia Saudyjska dopuszcza posiadanie przez kapitał zagraniczny do
100% udziałów w odpowiednich rodzajach działalności gospodarczej.
Transfer zysków przedsiębiorstwa za granicę nie jest ograniczony.
Poniżej znajdują się przykładowe projekty infrastrukturalne zaplanowane na najbliższe lata pokazujące różne przestrzenie rozwoju, ale przede
wszystkim skalę inwestycji:
Qiddiya – jeden z olbrzymich projektów wdrażanych w ramach VISION
2030. Projekt zakłada stworzenie w Rijadzie centrum rozrywkowo
edukacyjnego składającego się z 300 obiektów (parki, obiekty sportowe,
sporty ekstremalne, obiekty kultury i sztuki, wystawy, kina, teatry, zoo
i inne). Projekt został zainicjowany w kwietniu 2018 r.
Neom – projekt zakładający stworzenie transnarodowego miasta o pow.
26,500 km2. Miasto będzie zlokalizowane w północno zachodniej części
Arabii Saudyjskiej w okolicy wysp Tiran i Sanafir, przez które będzie prowadził most łączący królestwo z Egiptem. Miasto będzie też skomunikowane z Jordanią. Ma być zasilane energią słoneczną i wiatrową. Ma
stanowić hub technologiczny i logistyczny wykorzystujący strategiczne
położenie tego obszaru na styku kontynentów oraz w pobliżu ważnego
morskiego szlaku handlowego. Docelowo ma być obszarem wyłączonym spod jurysdykcji saudyjskiej, o odrębnym prawie i systemie podatkowym. Koszt całego projektu szacowany jest na 500 mld USD. Utworzenie miasta ogłoszono w październiku 2017 r. na zorganizowanym po
raz pierwszy w Rijadzie corocznym forum Future Investment Initiative.
Red Sea Project – zaplanowany na lata 2019-2022 projekt zagospodarowania ok. 50 wysp na Morzu Czerwonym (obszar ok. 34,000 km2) pod
luksusową infrastrukturę hotelowo-kurortową w celu rozwinięcia ofer-
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ty turystycznej – obecnie w Arabii Saudyjskiej rozwinięta jest jedynie
turystyka religijna. Projekt ma dać zatrudnienie 35 tys. pracowników
oraz 4 mld USD dochodów rocznie.
Kompleksy medyczne – projekt budowy kompleksów medycznych
w Rijadzie, Dżuddzie, Asir, Al-Khobar i Taif za łączna kwotę 8,3 mld USD,
oferujących blisko 5000 łóżek. Projekt ma być ukończony do 2020 r.
Quality of life – program zakładający budowę miejsc służących spędzaniu wolnego czasu przez Saudyjczyków bez konieczności opuszczania
kraju (poziom wydatków saudyjskiej rodziny na kulturę i rozrywkę wynosi 3%, a ze względu na brak odpowiedniej oferty kulturalno-rozrywkowej wielu Saudyjczyków podróżuje do krajów ościennych w celach rozrywkowych). W ramach programu, do 2020 r. w całej Arabii Saudyjskiej
ma powstać m. in. 140 wystaw sztuki, 45 kin, 13 bibliotek publicznych,
16 teatrów, 44 parki miejskie i boiska sportowe, 11 muzeów, 3 parki rozrywki, 16 rodzinnych centrów rozrywki, 6 zoo, opera i park wodny. Do
2030 r. liczba kolejnych obiektów w ramach tych kategorii ma znacznie
wzrosnąć.
King Salman Energy Park (SPARK) – projekt budowy kompleksu ok.
300 obiektów przemysłowych na terenie Prowincji Wschodniej, który
ma skupiać wszelkie gałęzie przemysłu energetycznego. Projekt trwa,
a jego ukończenie jest planowane na 2035 r. Z jego tytułu do kasy państwowej ma wpływać 22,5 mld USD rocznie. Projekt jest realizowany
pod nadzorem SAUDI ARAMCO i wpisuje się w realizowany przez
naftowego potentata projekt IKTVA (IN-KINGDOM TOTAL VALUE
ADD) zakładający, że do 2021 r. 70% wydatków SAUDI ARAMCO będzie
realizowanych w firmach zlokalizowanych w Arabii Saudyjskiej, co ma
dać ok. 500 tys. nowych miejsc pracy.
Abradż Kudaj – projekt budowy w Mekce największego hotelu na świecie (10,000 pokoi, 70 restauracji). Projekt został zawieszony ze względu
na problemy z finansowaniem. W 2017 r. wznowiono prace konstrukcyjne, a otwarcie planowane jest na 2019 r. Wartość projektu – 3,5 mld USD.
King Abdulaziz International Airport (KAIA) – Rozbudowa lotniska
obsługującego Dżuddę i Mekkę. Lotnisko zostanie oddane do użytku
w 2019 roku. Wartość projektu to 36 mld USD.
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Economic Cities – Jazan Economic City w Dżazan (JEC), King Abdullah
Economic City w Rabigh (KAEC), Prince Abdulaziz bin Musaid Economic City w Hail (PABMEC), Knowledge Economic City w Medynie
(KEC) – projekt 4 miast ekonomicznych, gdzie każde będzie tworzyło
olbrzymi klaster przedsiębiorstw reprezentujących daną branżę. Miasta
będą zdominowane przez sektor prywatny i mają skupiać nowe technologie. Miasta będą wyposażone w pełną infrastrukturę pozwalającą na
swobodne życie.

Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku

35

XIV. Bariery przy wejściu na
rynek Arabii Saudyjskiej
· Brak powszechnej wiedzy o rynku saudyjskim jako obszarze o dużym
potencjale dla produktów z Polski,
· Pomimo coraz lepszego dostępu do informacji wciąż wiele procedur
związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej/
handlowej w Arabii Saudyjskiej nie jest jasnych i budzi wątpliwości
producentów/inwestorów,
· Obowiązek wizowy ogranicza możliwość swobodnego poznawania
przestrzeni współpracy jakie oferuje Arabia Saudyjska oraz zidentyfikowania potencjalnego partnera,
· Brak wydzielonego organu wsparcia polskich przedsiębiorców na terenie Arabii Saudyjskiej (do momentu powstania Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Rijadzie) oraz brak analogicznego instrumentu
saudyjskiego w Polsce,
· Brak podpisanej umowy typu Bilateral Investment Treaty (Reciprocal Promotion and Protection of Investment) między Polską a Arabią
Saudyjską (Arabia Saudyjska podpisała tego typu umowy z 24 krajami).
Zawarcie umowy wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa wzajemnych inwestycji, a co za tym idzie na większe zaangażowanie polskich
przedsiębiorców w projekty w Arabii Saudyjskiej,
· Obowiązkowa „saudyzacja”, co ma wpływ na brak pełnej swobody przy
doborze kadry przez inwestora zagranicznego,
· Wymagania i normy stawiane przez SASO (Saudi Arabian Standard
Organization) produktom spożywczym i medycznym dopuszczanym
do obrotu na rynku saudyjskim. Wymagania dotyczące produktów spożywczych, leków, sprzętu medycznego oraz kosmetyków dodatkowo
podlegają przepisom SFDA (Saudi Food & Drug Authority),
· Brak bezpośredniego połączenia lotniczego między Polską a Arabią
Saudyjską.
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XV. Kultura biznesowa
1. Podejmując współpracę w Arabii Saudyjskiej należy być przygotowanym na kontakt z wieloma kulturami (w Arabii Saudyjskiej ponad 12
mln mieszkańców to obcokrajowcy),
2. Saudyjczycy są ludźmi bardzo gościnnymi, swojego partnera biznesowego przyjmują z największymi honorami i podświadomie takiego
samego traktowania oczekują,
3. Saudyjczycy coraz powszechniej (zwłaszcza w biznesie) posługują się
językiem angielskim, niemniej jednak możliwość komunikowania się
w języku arabskim jest zawsze przyjmowana przez Saudyjczyków jako
duży ukłon w ich stronę,
4. Saudyjczycy zdecydowanie preferują kontakt osobisty czy telefoniczny nad mailowy. Brak odpowiedzi na mail nie powinien budzić zgorszenia, ani nie oznacza braku zainteresowania,
5. Saudyjczycy cenią szczerość i otwartość. Doceniają znajomość ich kultury i religii, które są ściśle powiązane. Są wrażliwi i bardzo dumni, nie
lubią krytyki, a w obronie honoru przerwą najlepiej zapowiadający się
biznes,
6. W biznesie dla Saudyjczyka najważniejsza jest relacja emocjonalna.
Nawet najlepszy produkt i referencje nie zrekompensują oschłości i formalności w kontakcie w partnerem saudyjskim,
7. W relacjach z Saudyjczykami istotne jest elastyczniejsze traktowanie
granic czasowych (określenie „jutro” czy za „dwa dni” w rzeczywistości
nie musi oznaczać konkretnych ram czasowych),
8. Dla Saudyjczyka życie rodzinne jest niezwykle istotne, co należy
uwzględniać w stawianych wobec niego oczekiwaniach. Należy wykazywać zainteresowanie rodziną partnera, unikając jednak rozmów o kobietach z rodziny (strefa „haram”),
9. Saudyjczycy lubią się targować i doceniają wytrawnego rywala po drugiej stronie stołu negocjacyjnego, a proces decyzyjny może trwać długo.
Rzadkością jest błyskawiczne ustalenie warunków współpracy,
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10. Ponieważ biznes w Arabii Saudyjskiej wiąże się z nawiązaniem długotrwałej i bliskiej relacji, należy pamiętać, iż w wielu przypadkach komunikacja w ramach tej samej płci jest dużo łatwiejsza i nie natrafia na
bariery obyczajowe. Saudyjczyk wiąże się bardziej z osobą, niż z firmą
dlatego należy unikać częstych zmian wśród osób wyznaczonych do
prowadzenia kontaktu,
11. Ważnym elementem w kulturze Arabii Saudyjskiej jest fatalizm przejawiający się w uznawaniu roli woli boskiej w codziennych sprawach.
Muzułmanie uważają, że wiele spraw ma z góry zaplanowany obrót
i usilna próba zmiany rzeczywistości nie przyniesie skutku.
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XVI. Przydatne kontakty i informacje
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rijadzie
Al-Wurud Area
Villa 20, Umar Bin Dhafr Street
P. O. Box 94016
11693 Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: 00966 11 4549274 lub 11 4508889 lub 11 454 9089
Faks: 00966 11 4549210
E-mail: riyadh@msz.gov.pl, riyadh.consul@msz.gov.pl
Godziny pracy: niedziela-czwartek od 8:00 do 16:00
Sekcja wizowa: niedziela-środa 8:00 – 14:00
Kontakt w pilnych sprawach konsularnych i dotyczących bezpieczeństwa (24h):
Telefon komórkowy: 00966 548807718 (z Arabii Saudyjskiej:
0548807718)

Źródło: Rijad.msz.gov.pl
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Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie
ul. Wiertnicza 30, 02-952 Warszawa
tel. 22 160 50 00
fax. 22 223 33 22
Sekcja konsularna: consularsection.sa@gmail.com
Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej
h t t p : / / w w w. s e j m . g o v. p l / s e j m 8 . n s f / a g e n t . x s p ? s y m b o l = Z E SPOL&Zesp=424
Grupa Parlamentarna Polska – Arabia Saudyjska
http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&343&PL
Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza
www.polsaudcoc.com
Council of Saudi Chambers
www.csc.org.sa
Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA)
www.sagia.org.sa
VISION 2030
www.vision2030.gov.sa
Lista targów w Arabii Saudyjskiej:
Lp

Nazwa targów

Branża

1

MODIFIED CAR EXHIBITION

motoryzacyjna

2

GLOBAL HEALTH EXHIBTITION

medyczna

3

RESTATEX CITYSCAPE JEDDAH

nieruchomości

4

SAUDI AGRICULTURE ( w tym Saudi Food Pack)

rolno-spożywcza

5

BEAUTYWORLD SAUDI ARABIA

kosmetyczna

6

SAUDI BUILD SAUDI STONE TECH

konstrukcyjna

7

AMERICAN EXPRESS WORLD LUXURY EXPO

dobra luksusowe

8

SAOGE (Saudi Arabia International Oil and Gas
Exhibition)

wydobycie ropy i gazu

9

SAUDI NATIONAL SECURITY AND RISK PREVENTION EXPO

ochrona i ryzyko

10

SAUDI HEALTH EXHIBITION

medyczna

11

FOODEX SAUDI

spożywcza

12

RIYADH MOTOR SHOW

motoryzacyjna
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Lp

Nazwa targów

Branża

13

SAUDI MEDLAB EXPO

medyczna

14

JEDDAH INTERNATIONAL TRADE FAIR

wielosektorowa

15

SAUDI HORECA

HoReCa

16

DECOFAIR RIYADH

dekoracyjna
material handling

17

MATERIALS HANDLING SAUDI ARABIA

18

RIYADH INTERNATIONAL FASHION WEEK

modowa

19

SAUDI HEALTH AND BEAUTY

zdrowie, kosmetyki

20

COFFEE AND CHOCOLATE INTERNATIONAL
EXHIBITION

czekolada i kawa

21

SAUDI TRANSTEC

transport

22

HVAC R EXPO SAUDI

ogrzewanie, wentylacja,
klimatyzacja

23

FM EXPO SAUDI oraz SAUDI CELAN EXPO

zarządzanie nieruchomościami oraz środki
czyszczące i higieniczne

24

SAUDI PRINT AND PACK

drukarstwo, opakowania
plastik, petrochemia

25

SAUDI PLASTICS AND PETROCHEM

26

LIFTECH EXPO

windy

27

SAUDI FRANCHISE EXPO

franczyzy

28

SAUDI INTERNATIONAL WEDDINGS FAIR

ślubna

29

SAUDI ELENEX

elektryczna

30

JEWELLERY SALON

biżuteria

31

INTERSEC SAUDI ARABIA

ochrona

32

SAUDI FOOD HOTEL AND HOSPITALITY

hotelarska

33

SAUDI BUILDING AND INTERIORS EXHIBITION

konstrukcyjna, wnętrza

34

AUTOMECHANIKA RIYADH

motoryzacyjna

35

AFED

wojskowa

36

SAUDI MINING AND MINERALS

wydobywcza

37

THE BIG 5 SAUDI

budowlana

38

THE HOTEL SHOW SAUDI ARABIA

hotelarska

39

JEDDAH INTERNATIONAL BOOK FAIR

książki

40

SAUDI INTERNATIONAL MOTOR SHOW

motoryzacyjna

41

BUILDEX

budowlana

42

GLASS AND ALUMINUM SAUDI ARABIA

szkło/aluminium

Warto wiedzieć:
· Zgodnie z Podstawowym Aktem Prawnym Arabii Saudyjskiej z 1992 r.,
flaga Arabii Saudyjskiej, bez względu na sytuację, nie może być opuszczana do połowy masztu,
· Muzułmanie udający się na pielgrzymkę do Mekki, przed wylądowaniem w Dżuddzie muszą być ubrani w specjalny biały strój (ihram)
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składający się z dwóch płatów białego materiału, dlatego tak ubranych
mężczyzn można spotkać na innych lotniskach w regionie oraz w samolotach lecących do Dżuddy,
· Saudyjczycy (ale też inni Arabowie muzułmanie) nie widzą przeszkód
w odprawianiu modlitwy w miejscach publicznych, dlatego można spotkać modlących się ludzi np. w parkach, przy drogach czy na lotnisku,
· W czasie samego wezwania do modlitwy, dobrze odebranym gestem
jest wyłączenie muzyki,
· W czasie Ramadanu, powstrzymanie się od jedzenia, picia i palenia
papierosów w obecności poszczących muzułmanów jest odebrane jako
wyraz szacunku,
· W Arabii Saudyjskiej podstawową i najważniejszą jednostką społeczną jest rodzina, a osobom starszym należy się bezwzględny szacunek,
· W Arabii Saudyjskiej obowiązuje ruch wizowy. O wizę (commercial
visit visa) można aplikować w oparciu o zaproszenie wystawione przez
partnera/stronę saudyjską. Procedura wydania wizy nie wymaga osobistego stawienia się w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w Warszawie, a cały
proces wydania wizy jest przeprowadzany z dnia na dzień (wymagane
jest wcześniejsze umówienie wizyty),
· Do Arabii Saudyjskiej nie wolno wwozić alkoholu, wieprzowiny, materiałów pornograficznych oraz dewocjonaliów innych niż islamskie,
· W Arabii Saudyjskiej funkcjonują jednocześnie dwa kalendarze: gregoriański (powszechnie znany i używany) oraz hidżri, który jest powszechny szczególnie w dokumentach.
Lista ministerstw saudyjskich:
· Ministry of the National Guard
· Ministry of Interior
· Ministry of Education
· Ministry of Municipal and Rural Affairs
· Ministry of Foreign Affairs
· Ministry of Environment, Water and Agriculture
· Ministry of Civil Service
· Ministry of Finance
· Ministry of Health
· Ministry of Commerce and Investment
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ministry of Culture and Information
Ministry of Islamic Affairs, Call and Guidance
Ministry of Justice
Ministry of Labor and Social Development
Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources
Ministry of Hajj and Umrah
Ministry of National Economy and Planning
Ministry of Communications and Information Technology
Ministry of Transport
Ministry of Housing

Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku
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