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1. Informacje ogólne 

 

Kraje Arabskie ― pojęcie to nie jest ściśle zdefiniowane i wyznaczają je kryteria językowe, 

religijne, kulturowe, ale również i polityczne. Przyjmuje się, że są to państwa położone w obrębie 

Afryki Północnej i Azji Południowo-Zachodniej. W opracowaniu analizie poddano 18 krajów (rys. 1, 

tab. 1). 

Rys. 1. Położenie Krajów Arabskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://gis-support.pl/dane-do-pobrania/ 

 

Tabela 1. Podstawowe informacje o Krajach Arabskich 

KRAJ POWIERZCHNIA 

(km2) 

LUDNOŚĆ 

mln (2019) 

STOLICA GŁÓWNE 

MIASTA 

WALUTA 

Algieria 

 

 

2 382 tys. 43,05 Algier Algier, Oran, 

Konstantyna, 

Annaba  

Dinar 

algierski 

Egipt 

 

1 010 tys. 100,4 Kair Kair, Aleksandria, 

Giza, Al-Kaljubijja 

Funt egipski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Kaljubijja
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KRAJ POWIERZCHNIA 

(km2) 

LUDNOŚĆ 

mln (2019) 

STOLICA GŁÓWNE 

MIASTA 

WALUTA 

Libia 

 

 

1 760 tys. 6,77 Trypolis Trypolis, Bengazi, 

Misrata 

Dinar 

libijski 

Maroko 

 

 

446 550  36,47 Rabat Casablanca-Sattat, 

Fez-Meknes, 

Tanger-Tetuan-Al-

Husajma, 

Marrakesz-Safi, 

Rabat 

Dirham 

marokański 

Sudan 

 

 

1 886 tys. 42,81 Chartum Omdurman, 

Chartum, Chartum 

Północny, Nijala 

Darfur Południowy 

Funt 

sudański 

Tunezja 

 

 

163 610 11,69 Tunis Tunis, Safakis, 

Susa, At-Tadamun 

Dinar 

tunezyjski 

Arabia 

Saudyjska 

 

 

2 150 tys. 34,27 Rijad Rijad, Dżudda 

Mekka, Mekka, 

Medyna 

Rial 

saudyjski 

Bahrajn 

 

 

765,3 1,64 Manama Manama al.-Asima, 

Al.-Muharrak, 

Madinat Hamad 

asz-Szimalijja 

Dinar 

bahrajski 

Irak 

 

 

438 317 39,31 Bagdad Bagdad, Mosul, 

Basra, Irbil 

Dinar iracki 

Jemen 

 

 

555 000 29,16 Sana Sana, Aden, Taizz, 

Al.-Hudajda 

Rial 

jemeński 
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KRAJ POWIERZCHNIA 

(km2) 

LUDNOŚĆ 

mln (2019) 

STOLICA GŁÓWNE 

MIASTA 

WALUTA 

Jordania 

 

 

89 342 10,1 Amman Amman, Az-Zarka, 

Irbid, Ar-Rusajfa 

Dinar 

jordański 

Katar 

 

 

11 571 2,83 Ad-Dauha Doha, Ar-Rajjan, 

Ar-Rajjan 

Industrial Area, Az-

Zachira 

Rial 

katarski 

Kuwejt 

 

 

17 818 4,21 Kuwejt Dżalib asz-Szujuch, 

As-Salimijja, 

Hawalli, Dżanub 

Czitan 

Dinar 

kuwejcki 

Liban 

 

 

10 452 6,86 Bejrut Bejrut, Trypolis, 

Sydon, Tyr 

Funt 

libański 

Palestyna 

 

 

6 020 4,69 Ramallah Gaza, Jerozolima, 

Chan Junus, 

Dżabalija 

Nowy 

izraelski 

szekel, 

dinar 

jordański 

Oman 

 

 

309 501 4,98 Muskat As-Sib, Bawszar, 

Matrah, Salala 

Rial 

omański 

Syria 

 

 

185 180  17,07 Damaszek Aleppo, Damaszek, 

Hims, Latakia 

Funt 

syryjski 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

 

 

83 600 9,77 Abu-Zabi Dubaj, Abu-Zabi, 

Szardża, Al.-Ajn 

Dirham 

ZEA 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OEC; Google.com 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ar-Rajjan
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar-Rajjan_Industrial_Area&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar-Rajjan_Industrial_Area&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Az-Zachira
https://pl.wikipedia.org/wiki/Az-Zachira
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCalib_asz-Szujuch
https://pl.wikipedia.org/wiki/As-Salimijja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hawalli
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%BCanub_Czitan&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%BCanub_Czitan&action=edit&redlink=1
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Kraje arabskie utworzyły organizację o nazwie Liga Państw Arabskich, do której dostęp mają 

wyłącznie kraje, które odznaczają się wspólnotą historii, języka, religii oraz kultury. Jej członkiem 

może być każdy niepodległy kraj arabski, który podpisze Pakt Ustanawiający Ligę. Aktualnie LPA 

tworzą 22 kraje oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Liga Państw Arabskich powstała w celu 

zacieśnienia współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej oraz kulturowej 

pomiędzy powstającymi po drugiej wojnie światowej nowymi państwami arabskimi. Celem Ligi jest 

zacieśnianie stosunków między państwami członkowskimi, koordynacja akcji politycznych 

prowadzących do ściślejszej współpracy oraz koordynacja działalności gospodarczej i kulturalnej na 

rzecz wszystkich Arabów. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_arabskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabowie
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2. Środowisko geograficzne 

 

Region zajmuje powierzchnię 13,3 miliona km². Dominującą formą rzeźby terenu w Afryce 

Północnej są pustynie, góry zlokalizowane są w nadmorskiej, północnej części Maroka, Algierii i 

Tunezji. Większość Półwyspu Arabskiego zajmują wyżyny (rys. 2). 

Rys. 2. Rzeźba terenu obszaru Krajów Arabskich 

 

Źródło: http://www.manymaps.com/contents/de/p10836_Africa_Relief_map.html 

 

Według klasyfikacji klimatów Köppena prawie cały region Krajów Arabskich znajduje się w zasięgu 

klimatów suchych, pustynnych. Tylko obszary położone bezpośrednio przy wybrzeżu Morza 

Śródziemnego znajdują się w zasięgu klimatu śródziemnomorskiego (rys. 3). 
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Rys. 3. Klimat regionu Krajów Arabskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena#/media/Plik:World_K%C3%B6ppen_M

ap.png 

 

Klimat i woda to elementy środowiska przyrodniczego Krajów Arabskich, które wpływają na 

rozmieszczenie ludności i określają możliwości gospodarczego wykorzystania tego regionu. 

Większość regionu jest bardzo uboga w zasobność wody (rys. 4) i stąd gęstość zaludnienia nie 

przekracza 3 osób/ km2. Tylko wybrzeża Morza Śródziemnego i dolina Nilu cechują się większym 

zaludnieniem – nawet powyżej 260 osób/km2 (rys. 5). 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena#/media/Plik:World_K%C3%B6ppen_Map.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena#/media/Plik:World_K%C3%B6ppen_Map.png
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Rys. 4. Zasobność wodna regionu Krajów Arabskich 

 

Źródło: https://ggc-mauldin-

images.s3.amazonaws.com/uploads/editorial/Image_1_20171227_ME_SEO_GF_ENLARGE.jpg?_ga=2.153958392.119

6601494.1627911514-2119400609.1627911514&utm_campaign=JM-

305&utm_content=znx629gz&utm_medium=ED&utm_source=mec&v=1514385899655 

 

Rys. 5. Gęstość zaludnienia regionu Krajów Arabskich 

 

Źródło: jak w rys. 4  
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3. Religia i kultura 

 

W większości państw arabskich islam jest religią państwową. Oznacza to, że konstytucja lub system 

prawny danego państwa nadaje religii specjalny status. Wyjątkami są Liban i Syria. Islam pojawił się 

na początku VII w. wśród arabskich plemion Półwyspu Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie 

judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Twórcą tej religii był Muhammad Ibn Abd Allah 

(około 570–632 r.), znany w Europie jako Mahomet, który ogłosił się w Mekce wysłannikiem Boga i 

jego prorokiem. Islam wyznaje 93% Arabów, większość Turków, Persów, Afgańczyków, 

Pakistańczyków i Indonezyjczyków. W Europie islam jest drugą religią po chrześcijaństwie, wyznają 

go muzułmanie na Bałkanach, a także emigranci muzułmańscy w Europie Zachodniej. W Polsce 

islam wyznaje kilkutysięczna mniejszość pochodzenia tatarskiego. Islam dzieli się na trzy główne 

odłamy: sunnicki, szyicki i charydżycki. Każdy muzułmanin musi: wyznać wiarę w jedynego Boga, 

modlić się pięć razy w ciągu dobry, pościć w miesiącu ramadan, dzielić się z ubogimi i przynajmniej 

raz w życiu udać się w pielgrzymkę do Mekki. W analizowanych krajach przeważa islam odłamu 

sunnickiego. 

Należy pamiętać o tym, że chociaż judaizm, chrześcijaństwo i islam mają wspólne korzenie, to 

jednak istnieją dość znaczne różnice, spotęgowane dodatkowo w ciągu stuleci. W islamie zabronione 

jest przedstawianie postaci ludzi i zwierząt i dlatego w sztuce rozwinęła się ornamentyka. Sytuacja 

kobiet w islamie należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych na świecie. 

Językiem urzędowym Krajów Arabskich jest język arabski. 

Region Bliskiego Wschodu od dziesięcioleci jest terenem konfliktów zbrojnych na tle społecznym i 

religijnym. Do znaczących należy konflikt arabsko-izraelski oraz dążenia Palestyńczyków do 

utworzenia własnego państwa. 
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4. Sytuacja gospodarcza 

 

Region Krajów Arabskich leży na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech 

kontynentów Starego Świata. Państwa muzułmańskie są bardzo zróżnicowane pod względem 

zasobów naturalnych. Posiadają wielkie zasoby surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu 

ziemnego. Ma to ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. 

Państwa leżące wokół Zatoki Perskiej wydobywają ponad 1/3 światowej produkcji ropy naftowej i 

blisko 1/6 światowej produkcji gazu ziemnego. 

Największe pola roponośne znajdują się w posiadaniu Arabii Saudyjskiej. Dużymi zasobami 

dysponują też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Kuwejt i Bahrajn, mniejsze natomiast – Oman i 

Katar (rys. 6). 
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Rys. 6. Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie 

 

Źródło: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/selected-oil-and-gas-reserves 

 

Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym na świecie. Wykorzystuje się 

ją do produkcji benzyny, oleju napędowego, nafty, tworzyw sztucznych. Stosowana jest także jako 

paliwo w elektrowniach cieplnych. Gospodarcze znaczenie ropy naftowej oraz gazu ziemnego we 

współczesnym świecie sprawia, że jej wydobycie, przetwarzanie oraz import i eksport mają wielki 

wpływ na gospodarkę (wyk r. 1 i 2). 
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Wykres 1. Wielkość eksportu ropy naftowej z wybranych krajów w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OEC 

 

Wykres 2. Wielkość eksportu gazu ziemnego z wybranych krajów w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OEC 

 

Popyt na ropę naftową oraz dochody uzyskiwane z jej eksportu przyczyniły się do powołania w 1960 

r. Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową – OPEC (Organization of Petroleum 

Exporting Countries) przez państwa leżące nad Zatoką Perską. Organizację powołały: Arabia 

Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt oraz Wenezuela (państwo spoza regionu). Następnie do organizacji 

dołączył: Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz kilka państw spoza Zatoki Perskiej. Obecnie 

do OPEC należy 13 krajów. Organizacja ta została powołana w celu prowadzenia wspólnej polityki 

związanej z regulowaniem wielkości wydobycia ropy naftowej i ustalaniem jej cen. 
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Kraje Arabskie są ogromnie zróżnicowane pod względem rozwoju ekonomicznego (tab. 2). 

 

Tabela 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne z 2019 r. 

KRAJ PKB globalne 

(mld USD) 

PKB Per 

Capita – PPP 

(USD) 

PKB Per 

Capita (USD) 

Inflacja, 

deflator 

PKB (roczny 

w %)* 

Stopa 

bezrobocia 

(w %) 

Algieria 171 11511 4701 -0,9 11,7 

Egipt 303 11763 3010 13,6 7,2 

Libia 52,08 15174 8122 -1,1 18,6 

Maroko 120 7680 ‘ 3408 1,3 11,9 

Sudan 32,25 3990 ‘ 2018 50 16,8 

Tunezja 39,2 10756 4405 8,1 17,4 

Arabia Saudyjska 793 46962 20542 0,5 7,4 

Bahrajn 38,47 45060 20936 0,2 4,0 

Irak 222 10565 5624 0,3 12,8 

Jemen 23,49 2285 (2018) 632 14,9 (2018) 12,9 

Jordania 43,74 10071 3326 1,7 19,0 

Katar 176 90044 63282 -4,8 0,1 

Kuwejt 136,2 49854 32702 -1,3 2,4 

Liban 51,99 14552 5792 4,5 6,0 

Palestyna 15 7510 ‘ 2549 3,8 25,4 

Oman 76,33 27295 15082 -3,5 1,8 

Syria 40,41 (2007) - - - 8,2 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

421,14 67119 41421 -1,9 2,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://pl.tradingeconomics.com/ 

*World Bank Open Data | Data 

  

https://pl.tradingeconomics.com/
https://data.worldbank.org/
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5. Handel zagraniczny 

 

Nie we wszystkich Krajach Arabskich ropa naftowa ma największy udział w eksporcie (tab. 3). 

 

Tabela 3. Najczęściej eksportowane towary (udział w całkowitym eksporcie) i ich kierunki 

Kraj Eksport 2019 (%) Kierunek 

eksportu 

Algieria ropa 

naftowa 

41,7 gaz ziemny 32,7 rafinowana 

ropa naftowa 

18,9 Włochy, Francja, 

Hiszpania 

Egipt ropa 

naftowa 

11,5 rafinowana 

ropa naftowa 

9,1 gaz ziemny 4,87 Stany Zjednoczone, 

Włochy, 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Libia ropa 

naftowa 

85,7 gaz ziemny 4,97 złoto 4,54 Włochy, Chiny, 

Niemcy 

Maroko izolowany 

drut 

11,4 samochody 11,9 nawozy 

mineralne lub 

chemiczne 

8,22 Hiszpania, Francja, 

Włochy 

Sudan złoto 30 ropa naftowa 19,8 inne nasiona 

oleiste 

18,6 Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, 

Chiny, Arabia 

Saudyjska 

Tunezja izolowany 

drut 

12 garnitury 

męskie bez 

dzianiny 

5,29 ropa naftowa 3,93 Francja, Włochy, 

Niemcy 

Arabia 

Saudyjska 

ropa 

naftowa 

63,8 rafinowana 

ropa naftowa 

9,57 polimery 

etylenu 

4,9 Chiny, Indie, 

Japonia 

Bahrajn rafinowana 

ropa 

naftowa 

41,6 surowe 

aluminium 

14 ropa naftowa 5,1 Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, 

Arabia Saudyjska, 

Japonia 

Irak ropa 

naftowa  

90,4 rafinowana 

ropa naftowa 

5,26 złoto 3,11 Chiny, Indie, Korea 

Południowa 

Jemen ropa 

naftowa 

65,3 złoto  5,67 niefiletowane 

świeże ryby 

4,06 Chiny, Arabia 

Saudyjska, 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Jordania nawozy 

potasowe 

6,5 fosforany 

wapnia 

5,68 pakowane leki  5,62 Stany Zjednoczone, 

Arabia Saudyjska, 

Indie 
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Kraj Eksport 2019 (%) Kierunek 

eksportu 

Katar gaz naftowy 57,5 ropa naftowa 20 rafinowana 

ropa naftowa  

10,7 Japonia, Korea 

Południowa, Indie 

Kuwejt ropa 

naftowa 

69,7 rafinowana 

ropa naftowa 

10,6 samoloty, 

helikoptery lub 

inne statki 

kosmiczne 

4,03 Chiny, Korea 

Południowa, Indie 

Liban złoto 26,5 biżuteria  11,2 inna broń palna 10,2 Szwajcaria, 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, 

Korea Południowa 

Okupowane 

Terytorium 

Palestyny 

owoce 

tropikalne 

21,9 czysta oliwa z 

oliwek 

13,4 złom żelazny 13,1 Jordania, 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, 

Arabia Saudyjska 

Oman ropa 

naftowa 

47,8 gaz ziemny 14,4 rafinowana 

ropa naftowa 

6,97 Chiny, Indie, 

Japonia 

Syria czysta 

oliwa z 

oliwek 

19,3 nasiona 

przypraw 

11,2 inne orzechy 6,72 Arabia Saudyjska, 

Turcja, Egipt 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

ropa 

naftowa 

23,1 rafinowana 

ropa naftowa 

13 złoto 8,63 Indie, Japonia, 

Arabia Saudyjska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OEC 

 

Ropa naftowa ma również duże znaczenie w imporcie towarów do Krajów Arabskich (tab. 4). 

Tabela 4. Najczęściej importowane towary 

Kraj Import 2019 (% w skali kraju) Partnerzy 

importowi  

Algieria rafinowana 

ropa 

naftowa 

4,72 pszenica 3,72 pakowane leki 2,65 Chiny, Francja, 

Włochy 

Egipt rafinowana 

ropa 

naftowa 

7,11 pszenica 5,66 ropa naftowa 3,18 Chiny, Stany 

Zjednoczone, Arabia 

Saudyjska 

Libia rafinowana 

ropa 

naftowa 

13,2 samochody 6,34 sprzęt 

nadawczy 

4,06 Chiny, Turcja, 

Włochy 

Maroko rafinowana 

ropa 

naftowa 

9,27 samochody 4,16 części 

samochodowe 

2,66 Hiszpania, Francja, 

Chiny 
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Kraj Import 2019 (% w skali kraju) Partnerzy 

importowi  

Sudan cukier 

surowy 

6,28 pszenica 5,96 pakowane leki 2,92 Chiny, Indie, 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Tunezja rafinowana 

ropa 

naftowa 

11 gaz ziemny 6,91 sprzęt ochrony 

niskiego 

napięcia 

2,54 Francja, Włochy, 

Niemcy 

Arabia 

Saudyjska 

samochody 8,39 sprzęt 

nadawczy  

2,76 rafinowana 

ropa naftowa 

2,6 Chiny, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, 

Stany Zjednoczone 

Bahrajn samochody 6,41 ruda żelaza 6,08 biżuteria  5,47 zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Chiny, 

Arabia Saudyjska 

Irak rafinowana 

ropa 

naftowa 

7,77 sprzęt 

nadawczy 

6,54 samochody 5,07 Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Turcja, 

Chiny 

Jemen pszenica 8,96 rafinowana 

ropa 

naftowa 

5,96 sztabki 

surowego 

żelaza 

4,1 Chiny, Turcja, 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Jordania samochody 7 rafinowana 

ropa 

naftowa  

6,03 gaz ziemny 5,89 Chiny, Arabia 

Saudyjska, Stany 

Zjednoczone 

Katar samoloty, 

helikoptery 

inne statki 

kosmiczne 

10,5 turbiny 

gazowe 

8,1 samochody 5,04 Stany Zjednoczone, 

Francja, Zjednoczone 

Królestwo 

Kuwejt samochody 9,61 sprzęt 

nadawczy 

2,78 gaz ziemny 2,36 Chiny, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, 

Stany Zjednoczone 

Liban rafinowana 

ropa 

naftowa  

19,7 samochody 5,35 pakowane leki 4,59 Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Chiny, 

Włochy 

Okupowane 

Terytorium 

Palestyny 

samochody 10,7 cement 6,31 wypieki 4,65 Jordania, Egipt, 

Niemcy 

Oman samochody 10,9 rafinowana 

ropa 

naftowa 

4,16 sprzęt 

nadawczy 

3,84 Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Chiny, 

Japonia 

Syria tytoń 

walcowany 

7,41 sprzęt 

nadawczy 

4,2 mąka pszenna 2,12 Turcja, Chiny, 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Zjednoczon

e Emiraty 

Arabskie 

złoto 13,5 sprzęt 

nadawczy 

6,65 rafinowana 

ropa naftowa 

6,36 Chiny, Indie, Stany 

Zjednoczone 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OEC  
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6. Współpraca gospodarcza z Polską 

 

Kontakty handlowe z Krajami Arabskimi mają dla Polski duże znaczenie, chociaż można sądzić, że 

kierunek ten posiada jeszcze duże możliwości rozwoju. W 2020 r. import do Krajów Arabskich 

stanowił 1,26% importu globalnego zaś eksport 1,43% (wyk r. 3). 

 

Wykres 3. Struktura i wielkość polskiego importu i eksportu z wyszczególnieniem Krajów 

Arabskich 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 

 

W porównaniu do roku 2019 w 2020 r. nastąpił spadek wartości importu z Krajów Arabskich o 18% 

(721 mln USD). W tym samym okresie eksport prawie nie uległ zmianie, odnotowano spadek o 13 

mln USD (wyk r. 4). 

261,81 263,19 252,97 266,05

3,95 3,87 3,23
3,86

 -

  50

  100

  150

  200

  250

  300

IMPORT EKSPORT IMPORT EKSPORT

2019 2020

m
ld

 U
SD

Pozostałe kraje Kraje Arabskie

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx


REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

19 
 

Wykres 4. Obroty handlowe Polski z Krajami Arabskimi w 2019 i 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 

 

Największe obroty handlowe odnotowano z Arabią Saudyjską. Import z tego kraju wyniósł prawie 

1,3 mld USD. O połowę mniejszy import odnotowano w kontaktach z Marokiem i Katarem. 

Również największym rynkiem zbytu na polskie towary była Arabia Saudyjska (1,12 mld USD), o 

połowę mniejszy eksport odnotowano do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (612 mln). Na 

kolejnych miejscach znalazły się Algieria, Maroko i Egitp (rys. 7). 
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Rys. 7. Kontakty handlowe z Polską – wartość importu i eksportu towarów w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 

 

W polskim eksporcie do największych partnerów przeważały pojazdy oraz maszyny i urządzenia 

mechaniczne (tab. 5, wyk r. 5). 

Tabela 5. Najważniejsze pozycje eksportu z Polski do Krajów Arabskich 

Eksport towarów w 2019 r. TYS. USD 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 

300 309  

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

256 634  

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 75 214  

artykuły przemysłowe różne 64 964  

ARABIA SAUDYJSKA 

produkty pochodzenia roślinnego 144  

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i 137 184  

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
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Eksport towarów w 2019 r. TYS. USD 

przemysłowe namiastki tytoniu 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 

118 996  

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

111 9  

EGIPT 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 

109 545  

produkty pochodzenia roślinnego 93 211  

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

80 705  

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i 

przemysłowe namiastki tytoniu 

40 542  

ALGIERIA 

produkty mineralne 105 961  

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

79 373  

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i 

przemysłowe namiastki tytoniu 

72 210  

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 55 778  

MAROKO 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

107 699  

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 

74 581  

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 30 173  

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 25 783  

IRAK 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

49 437  

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i 

przemysłowe namiastki tytoniu 

40 753  

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 23 483  

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 16 490  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 
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Wykres 5. Najważniejsze pozycje eksportu z Polski do Krajów Arabskich 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 

 

Główne produkty w imporcie do Polski to produkty mineralne i tworzywa sztuczne (tab. 6, wyk r. 6). 

Tabela 6. Najważniejsze pozycje importu do Polski z Krajów Arabskich 

Import towarów w 2019 r. TYS. USD 

ARABIA SAUDYJSKA 

produkty mineralne 1 783 498 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 109 438  

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 21 265 

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 6 684 

KATAR 

dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 734 116 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 12 571 

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 3 016 

perły natu r. lub hodow., kamienie szlach. lub półszlach., metale szlach., metale 

platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety 

272  

MAROKO 

materiały i artykuły włókiennicze 139 145 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 

135 821  

produkty mineralne 55 7923 

produkty pochodzenia roślinnego 45 436 
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Import towarów w 2019 r. TYS. USD 

TUNEZJA 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

110 055 

materiały i artykuły włókiennicze 88 991 

obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, stołki myśliwskie, bicze; szpicruty ich 

części; pióra preparowane, art. z nich; kwiaty sztuczne; art. z włosów ludzkich 

26 718 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe   

17 419 

EGIPT 

materiały i artykuły włókiennicze 46 361 

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 42 279  

produkty pochodzenia roślinnego 39 862 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 32 396  

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE  

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 119 616 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elekt r.; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 

29 828 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 11 746  

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 4 321  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 

 

Wykres 6. Najważniejsze pozycje importu do Polski z Krajów Arabskich 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx 
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Poniższe wykresy przedstawiają pozycję rankingową Krajów Arabskich i Polski w świecie na 

podstawie wybranych wskaźników ekonomicznych. 

Wykres 7. Pozycja rankingowa Krajów Arabskich i Polski na podstawie wskaźników 

ekonomicznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OEC  
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7. Informacje gospodarcze o wybranych krajach – najważniejszych 

partnerach gospodarczych Polski  

 

7.1. Egipt 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Egipt to brama do rynków afrykańskich i arabskich. Współpraca z tym krajem to szansa dla polskich 

przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w tej części świata. 

Wzrost dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy Polską a Egiptem notowany jest od kilku lat. 

Rok 2019 był pod tym względem najlepszy – łączna wartość wymiany handlowej wyniosła wówczas 

ponad 600 mln euro. Stolica tego państwa Kair liczy sobie ponad 20 mln mieszkańców i jest centrum 

administracyjnym, biznesowym i kulturalnym kraju. Drugim ważnym ośrodkiem miejskim jest 

Aleksandria. To dawna stolica, ponad 6-milionowa populacja i główny port Egiptu nad Morzem 

Śródziemnym. Egipt ma w regionie strategiczną pozycję dając dostęp zarówno do krajów arabskich, 

jak i afrykańskich oraz sprawując kontrolę nad Kanałem Sueskim, który jest jednym z głównych 

kanałów przepływów handlowych na świecie. Państwo silnie stawia na rozwój i ochronę produkcji 

lokalnej. Z tego względu procedury importowe nie należą do najłatwiejszych, ale promowane są 

inwestycje – szczególnie w Strefie Ekonomicznej Kanału Sueskiego. 

Głównymi filarami gospodarki i zarazem źródłem dochodów kraju są: eksport ropy naftowej i gazu 

ziemnego, opłaty za korzystanie z Kanału Sueskiego, turystyka oraz przekazy od egipskiej emigracji 

zarobkowej. 

Nadal istotną dziedziną gospodarki pozostaje rolnictwo. Egipt osiąga samowystarczalność w 

produkcji wielu artykułów rolnych oraz sezonowo dysponuje nadwyżkami eksportowymi. 
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Jednocześnie jednak jest importerem netto ponad 40% konsumowanych artykułów spożywczych (w 

tym np. pszenicy). 

Egipska gospodarka, dzięki zdecydowanym krokom podjętym przez rząd celem ograniczenia 

wydatków publicznych, odzyskała zaufanie międzynarodowych instytucji finansowych. W 2019 r. 

zakończono realizację porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie 

kredytu w wysokości 12 miliardów USD, przeznaczonego na wsparcie rządowego programu reform 

gospodarczych w takich obszarach jak ograniczenie subsydiowania paliw i energii, konsolidacja 

polityki fiskalnej, rozwój konkurencyjności. 

Główne sektory gospodarki 

 rolnictwo - sektor zatrudnia około 28% siły roboczej kraju. Odpowiada za około 14% dochodu 

krajowego. Rolnictwo skoncentrowane jest w obszarze żyznej delty Nilu, gdzie uprawy bawełny są 

najbardziej opłacalne. 

 przemysł wydobywczy i energetyka – baza surowców mineralnych i energetycznych składa się 

w większości z ropy naftowej i gazu ziemnego, rudy żelaza, fosforanów i złota. Nowe odkrycia złóż 

ropy naftowej i gazu ziemnego, których dokonano kilka lat temu na dnie Morza Śródziemnego, 

przyczyniły się do dynamicznego rozwoju tego sektora gospodarki. 90.5% energii wytwarzanej w 

Egipcie pochodzi z gazu ziemnego i ropy naftowej, 7,3% z elektrowni wodnych, a 2,2% ze źródeł 

odnawialnych. Pomimo obecnie niewielkiego udziału źródeł odnawialnych w generowaniu energii, 

Egipt posiada duży potencjał rozwoju tego sektora. 

Inwestycje zagraniczne 

W 2019 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Egipcie wyniosła 8,5 mld USD, 

rok wcześniej – 6,79 mld USD. Najwięcej środków finansowych przyciągnęła branża naftowa. Egipt 

jest największym odbiorcą FDI w Afryce. 

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym 

Egipt jest członkiem: OAPEC (Organizacja Krajów Arabskich Eksporterów Ropy Naftowej, AfDB 

(Afrykański Bank Rozwoju), IDB (Islamski Bank Rozwoju), EBRD (Europejski Bank Odbudowy i 

Rozwoju), IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), agend ONZ: FAO, UNCTAD, 

UNIDO, UNESCO, UNRWA. 

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską 

Współpraca między Unią Europejską i Egiptem jest prowadzona w oparciu o Umowę 

Stowarzyszeniową, która weszła w życie 01.06.2004 r. Ustanowienie między stronami obszaru 
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wolnego handlu oraz zniesienie opłat celnych spowodowało, iż UE jest największym partnerem 

handlowym Egiptu. 

Gospodarcze umowy dwustronne między Polską i Egiptem to obowiązujące porozumienia 

gospodarcze o następującej tematyce: wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, unikania 

podwójnego opodatkowania, o współpracy w dziedzinie turystyki, o współpracy w dziedzinie nauki i 

techniki, ustanowienia regularnej komunikacji lotniczej, transportu morskiego, wzajemnej 

współpracy między Ministrem Rozwoju i Finansów RP a Ministrem Handlu i Przemysłu ARE. 

Wzajemne inwestycje 

Duże zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych podejmowaniem współpracy 

inwestycyjno-kooperacyjnej na rynku egipskim widoczne jest w sektorze usług turystycznych, 

pośrednictwa handlowego, budownictwa, informatyki, eksploracji i eksploatacji złóż surowców 

naturalnych (ropa naftowa, gaz ziemny), modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej. 

W Egipcie, w sektorze ropy i gazu, prowadzą działalność Geofizyka Toruń (badania geologiczne i 

sejsmiczne) oraz Geofizyka International natomiast w dziedzinie transportu morskiego Polski Rejestr 

Statków. 

Dostęp do rynku dla polskich towarów 

Uwarunkowania w dostępie do rynku Egiptu – taryfowe i pozataryfowe – dla polskich produktów są 

identyczne jak stosowane wobec produktów innych państw Unii Europejskiej. Na mocy Umowy 

Stowarzyszeniowej z 2001 r. wszystkie egipskie towary przemysłowe uzyskały bezcłowy dostęp do 

rynku unijnego. Ostatnia kategoria unijnych produktów (samochodów i części samochodowych) 

została zwolniona z cła 1 stycznia 2019 r. Import towarowy do Egiptu podlega podatkowi od 

wartości dodanej (VAT) w wysokości 14%. 

Każdy towar może być przedmiotem importu do Egiptu pod warunkiem, że nie jest on objęty 

zakazem importowym lub jego przywóz do Egiptu nie jest regulowany dodatkowo przepisami 

sanitarnymi, zdrowotnymi lub innymi ograniczeniami. W imporcie do Egiptu wiele pozycji 

towarowych jest objętych obowiązkiem kontroli jakości przed zezwoleniem na ich wwóz na egipski 

obszar celny. 

Import towarowy do Egiptu może być dokonywany wyłącznie przez firmę egipską, zarejestrowaną w 

Generalnej Organizacji Kontroli Importu i Eksportu (General Organization for Import and Export 

Controls – GOIEC). 

W Egipcie utworzone zostały specjalne strefy ekonomiczne (SEZ) oferujące ułatwienia podatkowe 

dla podmiotów zagranicznych podejmujących działalność gospodarczą w SEZ. Utworzone zostały 
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także strefy bezcłowe (Free Zones), najczęściej w pobliżu lotnisk i portów, wobec których nie mają 

zastosowania ograniczenia w zakresie importu pod warunkiem eksportu ponad 50% produkcji firm. 

 

7.2. Arabia Saudyjska 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Jest największą gospodarką regionu, której podstawą jest przede wszystkim wydobycie ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Innymi głównymi filarami gospodarki są petrochemia i górnictwo 

zasobów mineralnych. Państwo jest notowane jako trzecie na świecie w kategorii „wolność 

fiskalna”, a koszty podatkowe są minimalne. 

Potencjał gospodarczy Polski i Arabii Saudyjskiej oraz rola obu krajów w międzynarodowych 

stosunkach gospodarczych, zwłaszcza Polski w UE oraz Arabii Saudyjskiej w RWPZ, jak i 

relatywnie wysoka komplementarność obu gospodarek, przemawiają za potrzebą dalszego 

rozszerzania skali dwustronnej współpracy. 

Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem arabskim (około 28% PKB 

całego świata arabskiego), dysponującym znacznymi zasobami kapitałowymi (nakłady 

inwestycyjne) i największym w regionie potencjałem importowym. W ostatnich latach była (z 

uwzględnieniem re-eksportu) największym finalnym odbiorcą polskiego eksportu w gronie państw 

członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki oraz strategicznie ważnym partnerem 

gospodarczym Polski w regionie. 

Saudyjskie bariery i utrudnienia administracyjne w eksporcie i współpracy gospodarczej 

 restrykcyjne procedury SFDA ( The Saudi Food & Drug Authority) w odniesieniu do mięsa 

i artykułów żywnościowych, ale również leków, towarów sektora medycznego, kosmetycznego; 

 restrykcyjne dotychczas podejście SASO (Saudi Arabian Standard Organization); 

 zakaz importu wyrobów z wieprzowiny i alkoholu oraz szeroko interpretowany zakaz dystrybucji 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

29 
 

publikacji „sprzecznych z islamem”; 

 zróżnicowane traktowanie przez władze fiskalne firm zagranicznych (20-procentowy podatek 

dochodowy) i saudyjskich (płacą „zakat” – podatek religijny 3,5% od wartości obrotu); 

 brak jednolitych przepisów, regulujących dostęp do sfery zakupów publicznych oraz bardzo 

ograniczony dostęp do odpowiednich informacji; 

 złożone przepisy zatrudniania obcokrajowców, działalności biznesowej i praktyki wizowe; 

 brak rozwiniętego systemu dostępu do informacji handlowych i danych statystycznych; 

 stosunkowo wysokie koszty udziału w imprezach targowych i wystawienniczych na terenie 

Arabii Saudyjskiej. 

Należy podkreślić, iż większość powyższych barier i utrudnień jest stopniowo usuwana przez władze 

saudyjskie podczas procesu reform mających na celu dostosowanie prawodawstwa do wymogów 

WTO. 

Taryfa celna nałożona na większość produktów importowanych wynosi 5%, co wynika ze 

zunifikowanej zewnętrznej taryfy celnej Rady Współpracy Państw Zatoki. Taryfa 

protekcjonistyczna, w wysokości 12% lub 20% dotyczy niektórych dóbr produkowanych przez 

szczególnie istotne gałęzie gospodarki, wspierane rządowo. Istnieje obszerna lista produktów 

zakazanych ze względu na wrażliwość religijną. W tym jest to np. wieprzowina, alkohol i inne 

produkty uznane za niezgodne z islamem. 

W przypadku eksportu wymagane jest uzyskanie pięciu podstawowych dokumentów: licencji 

eksportowej, świadectwa przewozowego, świadectwa zdrowia (dla produktów spożywczych i 

rolnych), celnej dokumentacji przewozowej, dokumentacji opłat celnych. 

Uzyskanie kompletnej dokumentacji zajmuje średnio dwa tygodnie. W przypadku importu procedura 

wymaga także następujących dokumentów: zaświadczenia wywozowego/wwozowego, świadectwa 

pochodzenia produktu lub towaru, faktury, deklaracji celnej, specyfikacji przesyłki. Czas 

procesowania to około trzech tygodni. 

Możliwości rozwoju polskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej 

Statystyka wymiany gospodarczej między Polską i Arabią Saudyjską wskazuje, że najbardziej 

obiecującymi sektorami potencjalnej współpracy mogą być: sektor rolno-spożywczy, produkty 

chemiczne, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe i szklane, ceramika, włókna syntetyczne, opony 

samochodowe, towary i usługi sektora zdrowia, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, przemysł 

metalurgiczny, sektor energii elektrycznej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, przemysł 

obronny. 
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Inne potencjalne dziedziny rozwoju polskiego eksportu: przemysł maszynowy i górnictwo, 

budownictwo drogowe i kolejnictwo, lotnictwo cywilne, gospodarka morska, projektowanie, budowa 

portów handlowych i rybackich, telekomunikacja i IT, ochrona zdrowia. 

Na konkurencyjność polskiego eksportu wpływa kilka istotnych czynników: cena, marka produktu, 

referencje użytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane finansowanie lub kredyt kupiecki, 

termin dostawy i – w przypadku nieznanych dotąd na rynku produktów – gotowość dostarczenia 

darmowych próbek. Polska, podobnie jak inni nowi członkowie UE, jest postrzegana jako 

potencjalny dostawca towarów porównywalnych jakościowo z zachodnioeuropejskimi, jednakże po 

odpowiednio konkurencyjnych cenach. 

 

7.3. Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem, którego znaczenie dla gospodarki światowej jest 

bardzo istotne. Dzięki swojej strategicznej pozycji, aktywnej dywersyfikacji gospodarki oraz 

doskonałym stosunkom handlowym i prestiżowi, federacja 7 emiratów jest doskonałym miejscem 

dla wszystkich zainteresowanych ekspansją lub inwestycją, zwłaszcza na rynkach Bliskiego 

Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej. Każdy inwestor w ZEA posiada dostęp do 

rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury. Zróżnicowany krąg konsumentów, a przede wszystkim 

bardzo szerokie możliwości reeksportu towarów do innych państw regionu stwarzają korzystne 

warunki do ekspansji eksportowej. 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 

ZEA są jednym z państw założycielskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation 

Council, GCC). Organizacja ta ustanowiła unię celną pomiędzy zrzeszonymi państwami (ZEA, 

Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska). Unia przewiduje bezcłowy dostęp dla towarów 

http://www.startupoverseas.co.uk/expanding-a-business-in-uae/entering-the-market.html
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lokalnych sprzedawanych między państwami członkowskimi. Nakłada również wspólną 5-

procentową taryfę zewnętrzną dla większości towarów. Towary, które przechodzą odprawę w 

urzędzie celnym wprowadzenia w jednym z państw członkowskich GCC, mogą być kierowane do 

innego państwa członkowskiego bez konieczności dalszych procedur celnych na granicy państwa 

przeznaczenia GCC z wyjątkiem dodatkowej deklaracji statystycznej w zakresie handlu między 

państwami GCC. 

ZEA są członkiem porozumienia o wolnym handlu (GAFTA/PAFTA), zrzeszającego państwa GCC 

oraz Algierię, Egipt, Irak, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, terytoria palestyńskie, Sudan, Syrię 

(członkostwo zawieszone), Tunezję i Jemen. W ramach porozumienia zniesiono cła na niemal 

wszystkie produkty wewnątrz tego obszaru. Stopniowo redukuje się także bariery pozataryfowe w 

handlu pomiędzy krajami członkowskimi. 

Relacje z UE 

W styczniu 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy UE a ZEA, które ma na 

celu usprawnienie dialogu politycznego i handlu dwustronnego pomiędzy krajami UE a ZEA. 

Relacje polityczne z UE wzmacnia również delegatura UE, która działa w Abu Zabi od 2013 r. 

Główne bogactwa naturalne 

Głównymi zasobami naturalnymi ZEA są ropa naftowa oraz gaz ziemny. Na początku stycznia 2020 

r. na pograniczu emiratów Abu Zabi oraz Dubaj odkryto czwarte co do wielkości złoża gazu 

ziemnego na Bliskim Wschodzie (państwowa spółka naftowa ADNOC szacuje te zasoby na 2,3 bln 

m3). ZEA jest siódmym co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie i czwartym co do 

wielkości producentem ropy naftowej w kartelu OPEC (jako członek OPEC od 1967 r.). 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich posiada siódme co do wielkości złoża ropy naftowej. 

Zasoby szacuje się na 97,8 milionów baryłek ropy naftowej i ponad 4,5 mld m3 zasobów gazu 

niekonwencjonalnego (np. z łupków gazonośnych), 7,7 mld m3 zasobów gazu konwencjonalnego. 

Jednym z elementów programu rządowego dywersyfikacji gospodarki ZEA było wprowadzenie w 

2019 r. podatku VAT w wysokości 5%. Przychody z tytułu podatku VAT zasiliły budżet państwa w 

2018 r. o 27 mld PLN (6%). Dzięki podatkowi VAT polityka fiskalna ZEA stała się bardziej 

niezależna od węglowodorów. Dubaj ogłosił plany, aby do 2025 r. stać się centrum światowego 

handlu, gdzie wartość handlu poza-naftowego wyniesie 2 mld PLN. Emiracki Bank Centralny 

poinformował, że w 2019 r. gospodarka rozwijała się na poziomie 2,9% PKB rocznie, co jest 

lepszym wynikiem niż wskazania IMF, który przewidywał rozwój na poziomie 1,6% PKB. 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

32 
 

Głównym czynnikiem wzrostu był silny rozwój sektora energetycznego, który rósł w tempie 7,6%. 

Sektor poza-naftowy w 2019 r. rozwijał się na poziomie 1,1% PKB. 

Główne sektory gospodarki 

Z uwagi na zmieniające się trendy na światowych rynkach i rosnące zainteresowanie inwestorów w 

rynki niskoemisyjne (wykorzystujące alternatywne źródła energii), tempo transformacji gospodarki 

ZEA, która wciąż oparta jest głównie na wydobyciu i eksporcie węglowodorów, wymaga 

przyspieszenia. W ramach dywersyfikacji gospodarki ZEA, następuje również zwiększenie udziału 

we wzroście gospodarczym tzw. sektorów poza-naftowych, takich jak transport i logistyka, turystyka 

(biznesowa, wypoczynkowa oraz medyczna), nieruchomości, usługi finansowe, a także coraz 

bardziej doinwestowany sektor przemysłowo-produkcyjny. 

Pandemia COVID-19 a gospodarka ZEA 

Gospodarka ZEA znacząco odczuła skutki globalnej pandemii COVID-19. Największe straty 

poniosły sektory: lotnictwa, HoReCa (hotelarstwo, restauracje, catering) oraz branża targowo-

wystawiennicza i eventowa. W 2020 r. wskaźnik PKB ZEA spadł o około 5,5%. Ceny ropy, 

nieprzekraczające 50 USD za baryłkę, nie pozwoliły na szybkie złagodzenie efektów pandemii. W 

kwietniu 2020 r. rząd ZEA wprowadził w życie szeroki program wsparcia dla publicznych i 

prywatnych przedsiębiorstw. Dodatkowo w czerwcu 2020 r. uruchomiono plan wsparcia 

finansowego o wartości 69 miliardów USD, który obowiązywał do czerwca 2021 r. Skutki pandemii 

najmocniej odczuła gospodarka emiratu Dubaju. Dubaj wrócił do względnie normalnej aktywności z 

zachowaniem reżimu sanitarnego w lipcu 2020 r. Część strat odrobiona została w okresie 

świąteczno-noworocznym, kiedy to lotnisko w Dubaju obsłużyło około 400 tysięcy gości. Prognozy 

sugerują wzrost PKB ZEA o 2,8-4,5% w 2021 r. w przypadku organizacji wystawy EXPO 2020 w 

tradycyjnej formie, przy zakładanym udziale 25 milionów gości. 

Handel zagraniczny 

W 2018 r. ZEA było 30 największą gospodarką na świecie pod względem PKB, 26 – pod względem 

eksportu, oraz 21 – importu. W 2018 r. ZEA eksportowało produkty o łącznej wartości 242 mld 

dolarów, głównie ropę naftową (58,1 mld dolarów), złoto (15,4 mld dolarów), biżuterię (12,2 mld 

dolarów) oraz diamenty (10,1 mld dolarów). Najważniejszymi partnerami handlowymi ZEA w 

eksporcie były Indie (23,8 mld dolarów), Japonia (21,7 mld dolarów), Chiny (17,4 mld dolarów), 

Arabia Saudyjska (17,2 mld dolarów) oraz Oman (11,7 mld dolarów). 

W tym samym czasie importowały produkty o łącznej wartości 232 mld dolarów. Wśród 

najważniejszych kategorii produktów można wymienić złoto (27,3 mld dolarów), sprzęt nadawczy 

https://oec.world/en/profile/country/are
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(15,5 mld dolarów), biżuterię (13,4 mld dolarów) oraz samochody (11,3 mld dolarów).Importowano 

głównie z Chin (32,1 mld dolarów), Indii (27,1 mld dolarów), Stanów Zjednoczonych (17,3 mld 

dolarów), Wielkiej Brytanii (9,96 mld dolarów) oraz Niemiec (9,68 mld dolarów). 

Eksport towarów z UE do ZEA w 2018 r. wyniósł 37,8 mld EUR (nastąpił spadek o -11,1% w 

porównaniu z rokiem poprzedzającym), natomiast import wyniósł 11,1 mld EUR (10,7% wzrost w 

porównaniu z rokiem poprzedzającym). 

Dwustronna wymiana handlowa 

Jako czynniki sprzyjające napływowi inwestycji można wymienić brak bezpośredniego podatku 

obrotowego (z wyjątkiem podatku nałożonego na banki zagraniczne, przedsiębiorstwa sektora 

naftowego oraz operatorów telekomunikacyjnych), bezpośredniego podatku dochodowego, 

instrumentów kontroli dewizowej i limitów transferów pieniężnych. Co więcej, należy podkreślić 

istnienie silnego i dochodowego sektora bankowego, rozwiniętej bazy zagranicznych, 

wykwalifikowanych specjalistów, łatwy dostęp do ropy naftowej, niskie koszty energii oraz wysoki 

poziom siły nabywczej w ZEA. 

Dostęp do rynku 

Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają sobie wiele do zaoferowania. Polska jest wysoko 

ceniona ze względu na bardzo niski poziom ryzyka inwestycyjnego. Atrakcyjność można przypisać 

także dużym rynkom krajowym, stabilności politycznej i gospodarczej, a także członkostwu w Unii 

Europejskiej. ZEA próbują przyciągnąć polskich inwestorów poprzez utworzenie specjalnych stref 

ekonomicznych, parków przemysłowych i technologicznych oraz zapewnieniu zachęt 

inwestycyjnych w lokalnych gminach, takich jak zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie zawarły z Polską 5 dwustronnych umów gospodarczych 

stanowiących ważną podstawę rozwoju handlu i inwestycji między obydwoma krajami. Są to 

umowy o: unikaniu podwójnego opodatkowania, wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, 

współpracy lotniczej, współpracy gospodarczej oraz współpracy w dziedzinie turystyki. 

Eksport polskich produktów do ZEA wyniósł w 2018 r. 609 mln USD. Polski eksport do ZEA jest 

zdominowany przez urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stanowią 1/4 całkowitego eksportu 

do tego kraju. Na strukturę polskiego eksportu do ZEA składają się również: maszyny, reaktory 

jądrowe oraz kotły (10%), pojazdy nieszynowe (9,4%), kosmetyki (8,5%) i meble (8,1%). 

Wartość polskiego importu z ZEA wynosiła w 2018 r. 303 mld USD. W jego strukturze należy 

wyróżnić następujące produkty: aluminium (40%), wyroby z metali nieszlachetnych (16%) oraz 

plastik (15%). Obroty handlu zagranicznego czynią Zjednoczone Emiraty Arabskie drugim co do 

http://gulfnews.com/business/sectors/investment/uae-poland-trade-has-tripled-in-last-5-years-1.1848627
http://gulfnews.com/business/sectors/investment/uae-poland-trade-has-tripled-in-last-5-years-1.1848627
https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/wymiana-handlowa/10617,handel-z-polska.html
https://tradingeconomics.com/poland/exports/united-arab-emirates
https://tradingeconomics.com/poland/imports/united-arab-emirates
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wielkości partnerem dla Polski w wymianie handlowej na obszarze regionu Bliskiego Wschodu jak 

również kwalifikują Polskę jako średniej wielkości partnera handlowego ZEA wśród krajów Unii 

Europejskiej. 

 

7.4. Algieria 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Algierska gospodarka pomimo znacznego potencjału prywatnych spółek jest gospodarką centralnie 

sterowaną. W dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Algierię od jego negatywnych skutków 

uchroniło słabe powiązanie ze światowym rynkiem walutowym a zwłaszcza brak zadłużenia 

zewnętrznego. Do 2014 r. gospodarce Algierii sprzyjał wysoki poziom cen ropy naftowej i gazu, 

który umożliwił istotne zasilenie Funduszu Regulacji Przychodów utworzonego w 2000 r. w celu 

gromadzenia nadwyżek z tytułu sprzedaży węglowodorów, będącego jednocześnie źródłem 

częściowego pokrycia deficytu budżetowego. Przez trzy kwartały 2019 r. trwał paraliż decyzyjny, 

wstrzymane zostały inwestycje publiczne, wiele spółek z sektora budownictwa upadło. 

Wprowadzone w drugim kwartale importowe bariery wartościowe arbitralnie narzucone 

poszczególnym producentom, przyczyniły się do wstrzymania produkcji wielu montowni pojazdów 

samochodowych. W styczniu 2019 r., rząd w miejsce listy towarów objętych zakazem importu 

(obowiązującej od 2018) wprowadził nową barierę importową w postaci tymczasowej dodatkowej 

opłaty ratunkowej (DASP), która w zależności od kwalifikacji towarowej wynosi od 30 do 200% 

wartości towaru. 

Potencjał gospodarki algierskiej jest w stanie osiągnąć stopę wzrostu na poziomie 8%, natomiast 

brak stabilizacji politycznej oraz spadek cen węglowodorów na rynkach światowych przyczyniły się 

do obniżenia stopy wzrostu o 1,8%. 
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Handel zagraniczny 

Wymiana handlowa oparta jest na dwóch porozumieniach wielostronnych, Umowie 

Stowarzyszeniowej z UE oraz GZALE umowa wolnego handlu z Arabią Saudyjską, Egiptem, 

Tunezją i Jordanią. 

Eksport Algierii z dominującą pozycją węglowodorów ma istotne znaczenie dla bilansu płatniczego i 

stanu finansów państwa. Struktura importu jest bardziej zrównoważona i opiera się na czterech 

grupach towarowych: pojazdy i maszyny, urządzenia i materiały do produkcji, towary spożywcze 

oraz towary konsumpcyjne niespożywcze. Kierunki eksportu są zbieżne z importem i 

najważniejszym partnerem w wymianie handlowej Algierii pozostaje Europa. 

Dla ułatwienia eksportu własnych towarów innych niż węglowodory, Algieria rozszerza zawieranie 

umów o wolnym handlu z różnymi regionalnymi ugrupowaniami gospodarczymi lub krajami. 

Dwustronna współpraca gospodarcza z Polską 

Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Algierią odbywa się na zasadach regulowanych przez 

Umowę Stowarzyszeniową zawartą pomiędzy Unią Europejską a Algierią, obowiązującą od 1 

września 2005 r. 

Pomimo wprowadzonych przez władze Algierii barier i ograniczeń importowych, polski eksport od 

kilku lat utrzymuje się w granicach 400-550 mln USD. 

Polskie inwestycje w Algierii są na poziomie zerowym. Podejmowane próby wspólnych 

przedsięwzięć w sektorze farmaceutycznym czy montażu ciągników zakończyły się na etapie 

deklaracji intencyjnych. Stała obecność polskich firm w Algierii ogranicza się do spółek 

współpracujących z sektorem obronnym m.in. spółka CENZIN reprezentująca interesy polskich 

przedsiębiorstw w kontaktach z algierskimi partnerami. Ponadto funkcjonuje kilka polsko-

algierskich spółek z niewielkim kapitałem zakładowym, których działalność koncentruje się na 

prostym imporcie/eksporcie towarów w obu kierunkach. 

W celu zwiększenia kontroli przepływów realizowanych transakcji handlowych wprowadzono 

obowiązek rozliczania transakcji z zagranicą jedynie na podstawie kredytu dokumentowego (L/C – 

CREDOC). Akredytywa (aktualnie jej termin płatności nie może przekroczyć 60 dni), generuje 

dodatkowe koszty, a każda kolejna zmiana w przypadku scentralizowanego systemu bankowego 

Algierii to opóźnienie transakcji o kolejne 3 do 4 tygodni. Ponadto banki algierskie nie mają swoich 

korespondentów w Polsce i stąd przy realizacji transakcji handlowej niezbędny jest udział jednego 

lub kilku banków pośrednich, co także obciąża rentowność zamówienia. Państwowy sektor 

przemysłowy realizuje zamówienia poprzez otwarte lub zamknięte przetargi międzynarodowe 

adresowane do referencyjnej listy dostawców. Obszerne i często złożone procedury przetargowe, 
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wymagania wcześniejszej rejestracji referencyjnej, brak transportu bezpośredniego pomiędzy Polską 

i Algierią, stanowią formalne bariery dla polskich przedsiębiorców. Ponadto brak wiedzy na temat 

rynku i jego specyfiki powoduje tworzenie klimatu nieufności pogłębionego przez brak możliwości 

bezpośredniej komunikacji w języku francuskim jaki obowiązuje w Algierii, a który nie jest w 

powszechnym użytkowaniu przez polskich przedsiębiorców. Budowanie relacji handlowych 

wymaga spotkań i stałego kontaktu z potencjalnym partnerem, którego trzeba przekonać do 

rzetelności oferowanych warunków współpracy. Ograniczeniem jest również brak umowy 

dwustronnej o ochronie inwestycji i unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym 

Algieria jest aktywnym członkiem większości najważniejszych międzynarodowych organizacji 

gospodarczych zarówno o zasięgu ogólnoświatowym, jak i regionalnym oraz różnych porozumień 

branżowych. Należy do: OPEC, Forum Państw Eksporterów Gazu, MFW, Banku Światowego, 

wyspecjalizowanych komisji i komitetów ekonomicznych ONZ (np. UNECA), Afrykańskiego 

Banku Rozwoju, Islamskiego Banku Rozwoju, większości międzynarodowych organizacji 

branżowych oraz porozumień związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (Bank 

Rozrachunków Międzynarodowych, MIGA). Ponadto jest członkiem G77. 

 

7.5. Katar 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Katar należy do dynamicznie rozwijających się rynków Zatoki Perskiej, tworząc wraz z Arabią 

Saudyjską, Bahrajnem, Kuwejtem, Omanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi Radę 

Współpracy Państw Zatoki Perskiej (RWZP, ang. GCC – Gulf Cooperation Council), której jednym 

z celów jest integracja gospodarcza krajów członkowskich. Katar przechodzi obecnie od modelu 

gospodarki opartej na sektorze węglowodorów do modelu gospodarki zdywersyfikowanej. 
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Według nomenklatury Banku Światowego Katar zaliczany jest do państw o wysokim dochodzie. 

Siłą napędową wzrostu gospodarczego pozostaje wydobycie i sprzedaż węglowodorów. 

Państwo dokonuje znaczących inwestycji, rozwijając takie gałęzie przemysłu, jak produkcja 

aluminium i przemysł petrochemiczny. 

Nadwyżki dochodów ze sprzedaży gazu ziemnego i ropy naftowej są inwestowane, w kraju i 

zagranicą, za pośrednictwem funkcjonującego od 2005 r. państwowego funduszu majątkowego Qatar 

Investment Authority. Celem działalności funduszu jest zapewnienie przyszłym pokoleniom 

obywateli Kataru dostatnie życie po wyczerpaniu się zasobów węglowodorów. 

Władze starają się również liberalizować przepisy, aby uatrakcyjnić Katar dla inwestorów 

zagranicznych. Proponują szereg zachęt, których celem jest przyciągnięcie kapitału zagranicznego. 

5 czerwca 2017 r. Arabia Saudyjska, Bahrajn, ZEA oraz Egipt zerwały stosunki dyplomatyczne z 

Katarem oraz ogłosiły jego blokadę ekonomiczną (akcję zawieszono na początku 2021 r.). 

Zamknięcie granicy lądowej i ograniczenie dostępu do przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych 

przez państwa sąsiadujące z Katarem przyczyniło się tym samym do zmiany przez Katar źródeł 

importu i kierunków dostaw i rodzi szanse dla polskiej gospodarki. Obserwuje się po stronie 

katarskiej zwiększone zainteresowanie Polską zwłaszcza jako eksporterem żywności, produktów 

chemicznych i kosmetycznych. 

Główne sektory gospodarki 

Katar jest obecnie największym światowym eksporterem skroplonego gazu ziemnego. Strategiczne 

znaczenie dla gospodarki katarskiej ma również ropa naftowa. Będąc w posiadaniu umiarkowanie 

dużych złóż, od lat podejmuje wysiłki mające na celu utrzymanie produkcji tego surowca. 

Dzięki wsparciu władz oraz sprzyjającemu zapleczu dynamicznie rozwija się również sektor 

petrochemiczny i chemiczny. 

Jeden z największych na świecie sztucznych portów morskich oraz strefa przemysłowa Ras Laffan 

zostały uruchomione w 1996 r. w związku z rozpoczęciem eksploatacji Pola Północnego. 

Ponadto w Ras Laffan znajduje się największy w Katarze kompleks energetyczno-wodny 

obejmujący 3 elektrownie połączone z odsalarniami wody morskiej. 

Najważniejszym dotychczas wydarzeniem w stosunkach polsko-katarskich było podpisanie 29 

czerwca 2009 r. w Dosze umowy między PGNiG a Qatargas Operating Company Ltd. (Qatargas) na 

dostawy skroplonego gazu ziemnego. 

Zgodnie z danymi Min. Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r. oraz w 2019 r. Katar był drugim 

po Arabii Saudyjskiej najważniejszym partnerem handlowym Polski w regionie Zatoki Perskiej. 
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Od 2014 r. obserwowany jest wzrost aktywności polskich firm na rynku katarskim, choć nie 

odzwierciedla on potencjału polskiej gospodarki w tym zakresie. 

Dostęp do rynku dla polskich towarów 

Towary importowane z zagranicy na terytorium Kataru podlegają podstawowej stawce celnej w 

wysokości 5% obliczanej od wartości na fakturze przy warunkach dostawy CIF. Wyroby z tytoniu i 

alkoholowe obłożone są stawką 100%. Pręty z żelaza oraz 12-mm sztaby stalowe, jak również 

cement obłożone są stawką 20%, zaś mocznik – stawką 30%. Płyty z muzyką oraz instrumenty 

muzyczne podlegają ocleniu stawką w wys. 15%. Importowane mięso i wyroby mięsne, oprócz 

wymaganych zaświadczeń weterynaryjnych, muszą mieć również certyfikat halal (ubój rytualny, 

zgodnie z regułami islamu). 

Lista około 400 produktów, które podlegają zwolnieniu celnemu obejmuje zwierzęta żywe, mięso 

świeże i mrożone, ryby, świeże warzywa, owoce oraz zboża, leki i materiały medyczne, książki, 

prasę oraz statki morskie i powietrzne. 

Import może być realizowany jedynie przez podmioty posiadające licencję importową, udzielaną 

wyłącznie przedsiębiorstwom katarskim. 

Ponadto polscy eksporterzy mogą doświadczyć różnego typu barier pozataryfowych. Należy liczyć 

się z ograniczeniami nieznanymi na rynkach unijnych, np. obowiązkiem zawierania umów na 

wyłączność z agentami handlowymi. Europejscy eksporterzy skarżą się również na występujące od 

czasu do czasu problemy związane z wwozem towaru na teren Kataru. Chodzi głównie o kwestie 

związane z wprowadzaniem przez stronę katarską zmian do przepisów importowych bez 

wcześniejszej ich notyfikacji, przez co eksporterzy są często zaskakiwani nowymi wymogami w 

momencie, kiedy towar jest już na granicy. Są to wyzwania, przed którymi stają wszyscy eksporterzy 

i przedsiębiorcy zagraniczni świadczący usługi na tym rynku, jednak skala kontraktów i liczba 

zamówień czynią z Kataru atrakcyjny rynek. 

Należy mieć na uwadze, że katarskie regulacje prawne nie zawsze są precyzyjne, a kompetencje 

instytucji nadzorujących import nakładają się na siebie. W przypadku importu np. żywności 

instytucjami odpowiedzialnymi są resorty zdrowia, środowiska i handlu. Warto dodać, że dostęp do 

informacji gospodarczej w Katarze, choć z roku na rok coraz lepszy, wciąż nie spełnia oczekiwań 

środowisk biznesu. Na przykład nie są publikowane orzeczenia tutejszych sądów w sprawach 

gospodarczych, co nie pozwala firmom na podejmowanie decyzji zgodnych z orzecznictwem. 
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7.6. Maroko 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Maroko to jeden z najbardziej stabilnych krajów regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, 

silnie związany gospodarczo z Europą. Sprawującemu od 22 lat władzę monarsze udało się wdrożyć 

szereg reform gospodarczych. Ciągle jednak wiele jest nierozwiązanych problemów społecznych. 

Główne bogactwa naturalne to fosforyty. Według szacunków, zasoby tego surowca stanowią 60% 

rezerw światowych a Maroko jest trzecim światowym producentem i pierwszym eksporterem 

fosforytów. Występują ponadto rudy żelaza, mangan, ołów, cynk, sól, miedź, baryt, bentonit. 

Kraj zajmuje też szóste miejsce na świecie pod względem złóż łupkόw bitumicznych, o 

równowartości 50 mld baryłek ropy naftowej. W wodach przybrzeżnych bogate są zasoby ryb. 

Maroko jest członkiem ONZ, Ligi Arabskiej (AL), Światowej Organizacji Handlu (WTO), 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), Unii Maghrebu Arabskiego (AMU), Banku 

Światowego (WB), Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB), Islamskiego Banku Rozwoju (IDB), 

Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju (EBRD). Ma umowy o wolnym handlu z USA, 

Turcją, a także z Egiptem, Tunezją i Jordanią (Agadir Agreement z 2007 r., w 2016 powiększone o 

Liban i Palestynę) i krajami członkowskimi AL (umowa GAFTA). Maroko jest też sygnatariuszem 

porozumienia AfCFTA (Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu, obejmująca 54 kraje 

Afryki – bez Erytrei) podpisanego w marcu 2018 r., które przewiduje zniesienie ceł na 90% dóbr i 

usług z dniem wejścia w życie, na pozostałe 10% – po upływie okresu przejściowego. 

Rok 2020 nie był sprzyjający dla Maroka, nie tylko z powodu pandemii, drugim kataklizmem była 

dotkliwa susza, która spowodowała zmniejszenie plonów o ponad 40% w stosunku do 2019 r. 

Spadku dochodów doświadczyło aż 70% mieszkańców obszarów wiejskich i 59% mieszkańców 

miast. Jest to o tyle istotne, że miejscowe rolnictwo daje zatrudnienie prawie 40% Marokańczyków i 

w 15% przyczynia się do wartości PKB. 

https://forsal.pl/tagi/zatrudnienie
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Wskutek kumulacji dwóch wspomnianych zjawisk dochód narodowy Maroka spadł w zeszłym roku 

o prawie 6%, a kraj doświadczył pierwszej recesji od ponad 20 lat. Mocno ucierpiała marokańska 

turystyka, która przynosi 12% PKB. To głównie sytuacja w sektorze usług spowodowała wzrost 

bezrobocia z 9% do 12% Wartość eksportu zmniejszyła się z 29,1 mld dolarów w roku przed 

pandemią do 27,8 mld dolarów w 2020 r. Jest to i tak dobry rezultat, zważywszy, że głównym 

odbiorcą jest Unia Europejska (68%), przede wszystkim Hiszpania (23,9%), Francja (21,9%) i 

Włochy (4,1%). 

Według danych urzędu ds. obrotu dewizowego w I półroczu 2020 r. wartość eksportu towarów 

spadła o 18,3% (rok do roku), wartości około 11,0 mld EUR), a importu o 17,5% rok do roku do 

około 18,8 mld EU R. W efekcie deficyt wymiany towarowej Maroka z zagranicą zmniejszył się o 

16,2%, ale wskaźnik pokrycia importu eksportem obniżył się z 59,2% w I półroczu 2019 r. do 58,6% 

w analogicznym okresie 2020 r. 

W ujęciu wartościowym, w roku 2019 w marokańskim eksporcie dominowały: gotowe dobra 

konsumpcyjne (30,2%), gotowe dobra inwestycyjne (20,9%), półprodukty (20,6%) oraz żywność, 

napoje i tytoń (19,8%). Natomiast w imporcie największy udział miały: gotowe dobra inwestycyjne 

(25,9%), dobra konsumpcyjne (23,0%), półprodukty (21,3%) oraz produkty energetyczne i smary 

(15,5%). 

Jednocześnie do głównych towarów eksportowanych przez Maroko należały: fosforyty (2,6% 

wartości wywozu) i produkty pochodne (nawozy i kwas fosforowy – 14,7%), druty, kable i inne 

izolowane przewody elektryczne (11,8%), samochody osobowe (11,6%), wyroby odzieżowe (8,3%), 

skorupiaki i mięczaki (2,8%), przetwory i konserwy z ryb i skorupiaków (2,8%), części do 

samolotów i innych statków powietrznych lub kosmicznych (2,7%), artykuły dziane (2,7%), 

urządzenia do przełączania i łączenia obwodów elektrycznych i rezystorów (2,6%), pomidory świeże 

(2,6%). 

Przedmiotem importu Maroka były przede wszystkim: olej napędowy i opałowy (7,9% wartości 

przywozu), samochody osobowe (4,1%), części i akcesoria do samochodów i pojazdów osobowych 

(3,8%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich (2,9%), LPG i inne węglowodory (2,9%), maszyny i 

urządzenia różne (2,5%), produkty chemiczne (2,1%), urządzenia do przełączania i łączenia 

obwodów elektrycznych i rezystorów (2,0%), pszenica (1,9%), węgiel, koks i podobne paliwa stałe 

(1,9%), druty, kable i inne izolowane przewody elektryczne (1,8%), silniki tłokowe, sprzęt 

przemysłowy (1,8%). 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło polskim eksporterom dostęp do rynku 

marokańskiego na zasadach preferencji stosowanych dotąd dla firm z krajów Piętnastki. 

https://forsal.pl/tagi/francja
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Zgodnie z harmonogramem przewidzianym Układem Stowarzyszeniowym Maroko-Unia 

Europejska, od 1 marca 2012 r. został całkowicie zliberalizowany handel produktami 

przemysłowymi między Marokiem a UE. Ponadto 1 października 2012 r. weszła w życie, zawarta w 

grudniu 2010 r., umowa o dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi i rolnymi przetworzonymi 

oraz produktami rybołówstwa pomiędzy UE a Marokiem. 

Natomiast od 1 listopada 2012 r. obowiązuje umowa w sprawie rozstrzygania sporów handlowych, 

która wzmacnia ochronę prawną inwestorów z UE i Maroka. 

Brak jest widocznych postępów w zakresie rozpoczętych w marcu 2013 r. negocjacji w sprawie 

zawarcia kompleksowej i pogłębionej umowy o wolnym handlu (DCFTA) wypracowany ma być 

m.in. mechanizm regulowania sporów między inwestorem a państwem (investor-to-state), który 

miałby odnosić się tylko do ochrony inwestycji. Negocjacje dotyczą wielu dziedzin. Umowa ma 

obejmować m.in. takie kwestie, jak: zamówienia publiczne, normy techniczne dla produktów 

przemysłowych, procedury celne i ułatwianie wymiany handlowej, środki sanitarne i fitosanitarne, 

prawa własności intelektualnej, polityka konkurencji, handel energią, handlowe aspekty 

zrównoważonego rozwoju. 

Na początku stycznia 2015 r. UE i Maroko sfinalizowały negocjacje w sprawie umowy o ochronie 

oznaczeń geograficznych. 

W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2020”, dotyczącym warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, Maroko zostało sklasyfikowane na 53. miejscu (awansując o 7 miejsc w 

stosunku do poprzedniego roku) wśród 190 ocenianych krajów. 
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7.7. Tunezja 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Tunezja, najbardziej wysunięte na północ państwo kontynentu afrykańskiego, jest częścią regionu 

Maghrebu, do którego należą Mauretania, Maroko, Algieria i Libia. 

Tunezja została głęboko dotknięta rewolucją w 2011 r.. Demonstracje były spowodowane wysokim 

bezrobociem, inflacją, korupcją, brakiem swobód politycznych i złymi warunkami życia. Pomimo 

obalenia wieloletniego prezydenta Zine El Abidine Ben Alego w styczniu 2011 r., kraj nie odzyskał 

stabilizacji gospodarczej. W 2020 r. i tak już niepewną sytuację pogorszył kryzys gospodarczy 

spowodowany pandemią Covid-19. PKB osiągnął ujemny poziom -8,8% w 2020 r. Zgodnie z 

zaktualizowaną prognozą MFW z kwietnia 2021 r. oczekuje się, że PKB wzrośnie do 3,8% w 2021 r. 

i ustabilizuje się na poziomie 2,4% w 2022 r., z zastrzeżeniem globalnego ożywienia gospodarczego 

po pandemii. 

Sektor rolniczy stanowi 10,4% wartości PKB i zapewnia pracę około 15% siły roboczej. Główne 

gałęzie sektora stanowią: uprawa zbóż – przeważnie pszenica i jęczmień (około 9% wartości 

produkcji rolniczej), oraz oliwek (powierzchnia około 1,7 mln ha). Uprawa oliwek jest niezwykle 

ważną gałęzią gospodarki, z której przychody czerpie około 1 mln osób. Istotną część sektora 

stanowi uprawa daktyli, owoców cytrusowych, warzyw oraz produkcja wina. Poza zbożami, których 

uprawa służy do zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego, pozostałe produkty stanowią ważną 

część tunezyjskiego eksportu (głównie do UE). Istotną gałęzią sektora jest produkcja mleka, która 

jest ważna, zarówno pod względem tworzenia miejsc pracy, szczególnie w biednych rejonach kraju, 

jak również z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Przemysł przetwórstwa 

mleczarskiego jest oparty w głównej mierze o własną produkcję surowca i spośród krajów arabskich 

Tunezja należy w tym względzie do wyjątków.  

Przemysł stanowi 22,7% PKB i zatrudnia 32,5% ludności aktywnej zawodowo. Sektory 

przemysłowe tego kraju są głównie zorientowane na eksport. W regresie znajduje się produkcja skór, 
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obuwia, papieru, plastiku, drewna, żywności i materiałów budowlanych. Jednak do 2019 r. rosły 

sektory chemiczne, tekstylne i odzieżowe. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19 

dotknął sektor przemysłowy, głównie sektor tekstylny i odzieżowy oraz podsektory inżynierii 

mechanicznej i elektrycznej. Środki kontroli i ograniczenia wzmocniły spadek popytu zagranicznego 

na produkcję tych podsektorów, zmniejszając eksport inżynierii mechanicznej i elektrycznej oraz 

tekstyliów o 27% (rok do roku) w połowie 2020 r. 

Lokalna gospodarka jest w dużej mierze ukierunkowana na usługi, które odpowiadają za 61,7% 

PKB, w tym dynamicznie rozwijające się sektory ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) i 

turystyki. Sektor usług zatrudnia 54,8% siły roboczej w kraju. 

Tunezja jest pierwszym państwem śródziemnomorskim, które zawarło układ stowarzyszeniowy z 

UE (podpisany w 1995 r., wszedł w życie w 1998 r.), znoszący bariery taryfowe i handlowe dla 

większości towarów. Umowa zakładała stopniową redukcję i likwidację ceł na towary importowane 

UE w celu utworzenia od 2008 r Strefy Wolnego Handlu i zastosowania zerowych stawek celnych 

na towary przemysłowe pochodzące z UE. W 2012 r. UE i Tunezja uzgodniły ustanowienie 

„partnerstwa uprzywilejowanego”, w którym postawiły sobie za cel zacieśnienie stosunków 

dwustronnych, poprzez pogłębioną integrację, sformalizowaną podpisaniem umowy dwustronnej. W 

2015 r. zostały rozpoczęte negocjacje dotyczące zawarcia Układu o Pogłębionej i Całkowitej Strefie 

Wolnego Handlu (DCFTA), która obejmie nowe obszary ścisłej współpracy gospodarczej, w tym 

rolnictwo i usługi. Od 2017 r., w związku z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, Tunezja 

zwolniła tempo negocjacji, wskazując na zagrożenia dla jej gospodarki jakie niesie podpisanie tej 

umowy, szczególnie dla jej sektora rolno-spożywczego i przemysłowego. Z tego samego powodu, 

Tunezja zaczęła również od 2018 r. wprowadzać nowe stawki celne oraz ograniczenia na szereg 

towarów pochodzących z UE, stojące w sprzeczności z postanowieniami Układu z 1995 r. Choć 

negocjacje oficjalnie są w toku, obie strony rozważają przyjęcie mniej ambitnego dokumentu, 

porządkującego relacje handlowe, aktualizującego ustalenia w zakresie niezbędnym dla prowadzenia 

wymiany handlowej. Nowe porozumienie pozbawione byłoby zapewne komponentów 

zarezerwowanych dla „pogłębionej współpracy”: migracje, uznawanie kwalifikacji etc. 

UE od lat jest największym partnerem handlowym Tunezji. W 2019 r. obroty handlowe Tunezji z 

UE stanowiły 59,5% całości wymiany handlowej (34,6 mld euro). Tunezyjski eksport do UE wyniósł 

10 mld euro (69,7%), natomiast import 10,94 mld euro (52,1%). Tunezja eksportowała do państw 

unijnych głównie maszyny i urządzenia (3,42 mld euro), artykuły tekstylne i skórzane (2,71 mld 

euro), surowce naturalne, głównie fosforyty (0,7 mld euro) i artykuły rolno-spożywcze (0,63 mld 

euro), natomiast importowała przede wszystkim: maszyny i urządzenia (2,94 mld euro), produkty 
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mineralne, głównie artykuły ropopochodne i gaz ziemny (1,55 mld euro), artykuły tekstylne (1,33 

mld euro), artykuły metalowe (0,97 mld euro) i chemiczne (0,87 mld euro). 

Wymiana handlowa między Polską a Tunezją utrzymuje się w stabilnym trendzie wzrostowym. W 

2019 r. obroty handlowe wzrosły o 10,9% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając poziom 419,3 

mln USD. Eksport z Polski do Tunezji wyniósł 135,4 mln USD (wzrost 6,1%), natomiast import 

283,9 mln USD (wzrost 11,8%). 

Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie do Tunezji w 2019 r., stanowiły: 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne (głównie obwody elektryczne, kable, przewody, izolacje, 

sprzęt AGD – chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, aparatura do telefonii i telekomunikacji) 

– 45,4 mln USD (udział 33,5% w całości eksportu do Tunezji); 

 wyroby z tworzyw sztucznych, gumy i kauczuku (rury, węże i przewody, części samochodowe, 

elementy budowlane, opony pneumatyczne, płyty i folie) – 35,6 mln USD, (26,3%); 

 środki transportu (gł. samochody ciężarowe, podwozia z silnikami, samochody osobowe) – 11,0 

mln USD (udział 8,1%); 

 narzędzia lekarskie i weterynaryjne, aparatura pomiarowa i medyczna – 8,1 mln USD (6,0%); 

 produkty przemysłu chemicznego (preparaty do pielęgnacji skóry, makijażu, produkty toaletowe, 

perfumy) – 6,9 mln USD (4,3%); 

 wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (artykuły z żeliwa i stali, armatura, 

części do narzędzi, pokrywki, zakrętki itp. zamknięcia metalowe) – 6,4 mln USD (3,9%). 

Ponadto, wśród innych znaczących pozycji znalazły się: słód (4,3 mln USD), wyroby z papieru i 

tektury (3,8 mln USD), szkło i wyroby ze szkła (1,6 mln USD). 

Poza wymianą handlową, polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na lokowanie części 

produkcji w Tunezji. W tym obszarze najbardziej aktywne są polskie podmioty współpracujące z 

tunezyjskimi podwykonawcami reprezentującymi sektory: elektryczny (produkcja kabli 

elektrycznych), samochodowy (części samochodowe) i tekstylny. 

Największymi pozycjami w imporcie z Tunezji w 2019 r. były: 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne (gł. izolowane druty i kable elektryczne, aparatura 

odbiorcza dla TV, telefonii i telekomunikacji, części do obwodów elektrycznych, silniki 

elektryczne i prądnice i ich części zamienne, sprzęt oświetleniowy) – 110,1 mln USD (38,9% 

udziału w polskim imporcie); 

 materiały i wyroby włókiennicze (gł. odzież i dodatki odzieżowe, art. wyposażenia wnętrz) – 

88,6 mln USD (31,3%); 

 obuwie, wyroby skórzane – 26,6 mln USD (9,4%); 

 części i akcesoria samochodowe – 17,1 mln USD (6,0%); 
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 aparatura pomiarowa, sprzęt medyczny (gł. narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne) 15,3 

mln USD (5,4%); 

 wyroby z metali nieszlachetnych (gł. części do resorów, artykuły z żeliwa lub stali) – 15,3 mln 

USD (5,4%). 

Ponadto, istotnym pozycjami w naszym imporcie były: artykuły z tworzyw sztucznych (6,5 mln 

USD) i produkty pochodzenia roślinnego (2,1 mln USD). 

W polskim imporcie z Tunezji we wcześniejszych latach tradycyjnie dominowały fosforyty. Od 

2012 r. ich import został zawieszony z powodu niestabilnej sytuacji w tunezyjskim sektorze 

wydobywczym. 

 

7.8. Irak 

 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Sytuacja gospodarcza 

Irak w 2019 r. był drugim największym eksporterem ropy naftowej. Jego gospodarka jest ściśle 

uzależniona od wydobycia węglowodorów. W irackiej gospodarce dominuje nadal wysoce 

scentralizowany sektor państwowy. Nigdy nie poddano go prorynkowym reformom. 

Iracka gospodarka ma bardzo konsumpcyjny charakter. Importowane są ogromne ilości towarów 

opłacanych zyskami z eksportu ropy naftowej. Rosnące dochody z eksportu ropy naftowej w 

minionych latach rząd centralny przeznaczał na tworzenie rezerw walutowych i etatów w sektorze 

państwowym. 

Wydobycie prowadzone jest głównie ze złóż na południu kraju oraz w irackim Kurdystanie, które to 

tereny nie były zagrożone przez zbrojne walki z Państwem Islamskim (Daesh). Sektor naftowy 

zdominowały firmy zagraniczne, które w ostatnich latach zainwestowały w jego rozwój ogromne 

fundusze, co przyczyniło się do jego unowocześnienia. Nastąpił zauważalny wzrost wydatków na 
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cele wojskowe, natomiast skurczył się sektor poza naftowy (budownictwo i usługi handlowe), 

ograniczono inwestycje prywatne i rządowe, za wyjątkiem tych, które służą zwiększeniu wydobycia 

ropy naftowej. W światowym rankingu Banku Światowego Doing Business 2019 Irak plasuje się w 

grupie państw najmniej sprzyjających zagranicznym inwestorom, zajmując 171 miejsce na 190 

sklasyfikowanych państw. Wśród barier dla rozwoju inwestycji wymienia się zjawiska korupcji, 

regulacje celne, trudności w uzyskiwaniu wiz, przerwy w dostawach prądu, ograniczony dostęp do 

kredytów i działek budowlanych. 

Posiada członkostwo w organizacjach międzynarodowych: ONZ, MFW (Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy), IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), WHO (Światowa Organizacja 

Zdrowia), OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), WTO (status obserwatora). 

Główne zasoby naturalne kraju: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, chrom, miedź, rudy żelaza, ołów, 

mangan, cynk, siarka. 

Główne gałęzie przemysłu: produkcja ropy naftowej i gazu, przemysł petrochemiczny, nawozy 

sztuczne, tekstylia, skóry, produkcja metali i ich obróbka, cementowy i materiałów budowlanych, 

przetwórstwo żywności. 

Część handlowa porozumienia na podstawie Umowy o Partnerstwie i Współpracy Unia Europejska-

Irak ma charakter nie preferencyjny (na bazie KNU), zawiera klauzule oparte na zobowiązaniach 

regulowanych w ramach reguł WTO (mimo, że Irak nie jest członkiem WTO). Ponadto 

porozumienie zawiera mechanizm rozstrzygania sporów oraz reguluje, istotne z punktu widzenia 

Unii Europejskiej, kwestie dotyczące ograniczeń ilościowych w eksporcie i w podatkach 

eksportowych. 

Obowiązuje zakaz wwożenia na teren Iraku nie zarejestrowanej broni, materiałów wybuchowych i 

narkotyków. Nie wolno wywozić m.in. żywności, surowców mineralnych, zabytków, elementów z 

wykopalisk itp. W związku z sytuacją bezpieczeństwa należy liczyć się z zaostrzonymi procedurami 

kontrolnymi oraz szczegółową kontrolą celną na granicy. 

W dniu 18 stycznia 2010 r. podpisane zostało w Bagdadzie Memorandum of Understanding między 

Rządem Iraku i Unią Europejską w zakresie Strategicznego Partnerstwa w Dziedzinie Energii. 

Dokument ten odzwierciedla strategiczne wytyczne polityki Unii Europejskiej mówiące o potrzebie 

dywersyfikacji źródeł dostaw energii do Unii Europejskiej. 

Wymiana handlowa z Polską 

W polskim handlu zagranicznym Irak zajmował w 2018 r. 72. pozycję w eksporcie i 66. w imporcie. 

W całości obrotów udział tego kraju był niewielki i wynosił zaledwie 0,04% polskiego eksportu i 

0,09% importu. 
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Z uwagi na niestabilną sytuację polityczną oraz zagrożenia wynikające z braku poczucia 

bezpieczeństwa na znacznym obszarze kraju, firmy polskie (jak większość przedsiębiorstw 

zagranicznych) powstrzymuje się przed bezpośrednim angażowaniem w projekty inwestycyjno-

rozwojowe. Polskie podmioty ograniczają się do utrzymywania istniejących kontaktów. Prowadzą 

przy tym prace akwizycyjne z zamiarem możliwego szerszego zaangażowania się po zmianie 

warunków. 
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8. Kultura biznesowa 

 

8.1. Kwestie obyczajowe i kulturowe 

W krajach Arabskich religią dominująca jest islam, który stanowi podstawę przepisów prawa, zasad 

codziennego postępowania i kontaktów. Jednak nie można poniższych kwestii przenosić na 

wszystkie kraje. Jest to raczej zbiór ogólnych zasad, które przestrzegając pomogą uniknąć kłopotów, 

niezręcznych sytuacji i zażenowania. 

 Wiara i religia postrzegane są jako podstawowe wartości. Nie należy krytykować islamu ani 

żadnej innej religii. Arabowie cenią pobożność i szanują ludzi, którzy szczerze wyznają swoją 

wiarę (lepiej nie wspominać o tym, że jest się ateistą lub agnostykiem). 

 Święta muzułmańskie wpływają na ciągłość pracy. Główne święta to Eid Al Adha – Święto 

Ofiarowania (ruchome, trwa około 5 dni) oraz Ramadan – miesiąc postu (święto ruchome). 

Ramadan to najważniejszy okres w roku dla każdego muzułmanina. Obowiązuje wtedy zakaz 

jedzenia i picia oraz palenia (zakaz jedzenia i picia w miejscach publicznych obowiązuje 

wszystkich przebywających w tym czasie w KAS). Ramadan kończy się jednym a 

najważniejszych muzułmańskich świąt: Eid Al Fitr (Świętem Zakończenia Postu). 

 Weekend przypada w piątek i sobotę. Ze względów religijnych sklepy oraz lokale usługowe 

mogą być zamykane w ciągu dnia na czas modlitw. 

 Wymagany jest szacunek wobec osób starszych (niezależnie od ich statusu społecznego) oraz 

osób o wysokiej hierarchii społecznej. 

 Jedna z najważniejszych reguł obowiązujących muzułmanów mówi o tym, że należy uszanować 

prywatne życie człowieka. Zakazane jest komukolwiek wchodzenie do czyjegoś domu bez 

uzyskania pozwolenia. 

 W kulturze islamu kontakty z kobietami spoza swojej rodziny są niewskazane i mogą zostać 

uznane za zniewagę. W większych miastach Arabki dosyć swobodnie kontaktują się jednak z 

mężczyznami. 

 Poza ogólnie znanym zakazem spożywania wieprzowiny (jak również produktów pochodnych, 

np. żelatyny) nie konsumuje się mięsa zwierząt pociągowych i domowych (koń, osioł, pies, kot), 

drapieżnych oraz zabitych w wyniku uduszenia czy brutalnego ciosu. Zwierzęta przeznaczone na 

mięso ubijane są w sposób rytualny, a procedury zabijania poprzez wykrwawienie dokonuje 
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muzułmanin. Ponieważ w islamie krew postrzegana jest jako pierwiastek życia, muzułmanom 

zakazuje się spożywania jej w jakiejkolwiek postaci. Muzułmanie zwyczajowo przed posiłkiem i 

po posiłku myją ręce. Każdy muzułmanin zaczyna posiłek imieniem Boga. 

 Homoseksualizm zagrożony jest wysokimi karami – od kary chłosty, poprzez pozbawienie 

wolności, teoretycznie do kary śmierci włącznie. 

 W restauracjach, parkach, bankach i innych instytucjach publicznych obowiązuje segregacja 

według płci. Istnieją oddzielne pomieszczenia dla mężczyzn oraz rodzin. Zasady te nie dotyczą 

większości sklepów i kompleksów handlowych. 

 Zakazane są publiczne tańce, muzyka i kino (poza imprezami zamkniętymi, odrębnymi dla 

kobiet i mężczyzn, oraz miejscami prywatnymi). 

 Muzułmanie wierzą, że wiele spraw ma z góry zaplanowany obrót (wola boska), a próba zmiany 

biegu wydarzeń nie przyniesie skutku. 

 Społeczeństwo wielu krajów islamskich jest w dużym stopniu islamocentryczne i 

konserwatywne. Jest jednak przyzwyczajone do kontaktów z cudzoziemcami oraz innymi 

kulturami. Cudzoziemcy, którzy przestrzegają lokalnego prawa i obyczajów, mogą liczyć na 

bardzo gościnne przyjęcie i życzliwość. 

 

8.2. Kultura biznesowa 

 Poczucie wspólnoty i wzajemne powiązania odgrywają ogromne znaczenie przy prowadzeniu 

biznesu. Warto dotrzeć do ludzi związanych z władzą, budować jak najwięcej znajomości w 

kręgach biznesowych. Rozbudowana sieć kontaktów to podstawa powodzenia w interesach. 

Niekiedy lepiej postawić na współpracę z lokalnym partnerem, który ma zdecydowanie większe 

możliwości w tym zakresie, lub zatrudnić lokalnych pracowników. 

 Podstawą do prowadzenia biznesu jest relacja. Arabowie nie lubią oschłości i sformalizowanych 

układów. Należy uzbroić się w cierpliwość przy budowaniu relacji osobistej, która jest podstawą 

dla stosunków biznesowych. Więź buduje się poprzez kontakt bezpośredni, a nie poprzez maile i 

telefony. Może to potrwać bardzo długo i lepiej nie nastawiać się na natychmiastowy zysk. 

Warto przyjąć propozycję poznania rodziny potencjalnego partnera, w miarę możliwości 

zaprosić go do Polski na swój koszt. Często najbardziej produktywne są właśnie kontakty na 

gruncie prywatnym. Chcąc odnieść sukces, trzeba nastawić się na dłuższą współpracę z 

partnerem o odmiennej mentalności i kulturze, co może stanowić spore wyzwanie. 

 Rozmowy biznesowe są długie i nie zawsze skupiają się na głównym temacie rozmowy. 
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 Trzeba nastawić się na długie negocjacje i nie ponaglać biznesowego partnera – określenie 

terminu na podjęcie decyzji może przynieść odwrotny skutek. Arabowie lubią się targować i 

szanują osoby biegłe w tej dziedzinie. Pochwały nie oznaczają automatycznie akceptacji 

propozycji biznesowej, a chłodne przyjęcie – jej odrzucenia. Odpowiedzi w czasie negocjacji 

trzeba rozpatrywać w kontekście, zwracać uwagę na dodatkowe komentarze i język ciała. 

Elementem strategii negocjacyjnej bywa zachowanie milczenia lub przeciąganie w czasie 

nieudzielenia odpowiedzi zamiast bezpośredniej odmowy. 

 Arabowie mają inne poczucie czasu. Mogą spóźniać się na spotkania, zwlekać z odpowiedzią 

nawet kilka miesięcy, nie przestrzegać wymaganych terminów. Określenia „jutro” czy „za dwa 

dni” często są używane w przybliżeniu. 

 Wysyłając delegację do niektórych krajów, warto zadbać, by przewodniczył jej mężczyzna o 

wysokiej randze. Nie zaleca się wysyłania delegacji pod przewodnictwem kobiety lub składającej 

się z samych kobiet. 

 Kobiety mogą zostać chłodniej potraktowane lub wręcz zignorowane podczas spotkań 

biznesowych. Kobieta podająca dłoń mężczyźnie przy powitaniu może zostać zignorowana – 

lepiej nie podejmować ryzyka, by uniknąć niezręczności. 

 Możliwość komunikowania się po arabsku przyjmowana jest bardzo życzliwie. 

 Wizytówki są ważną częścią kultury biznesowej. Powinny być dwustronne – sporządzone w 

języku angielskim i arabskim. Dobrze widziane są materiały promocyjne w języku arabskim. 

 Obcokrajowcy, którzy interesują się kulturą arabską są mocno doceniani.  

 Lepiej unikać częstych zmian wśród osób wyznaczonych do kontaktu z partnerem saudyjskim. 

Istnieje poczucie, że kontrahenci arabscy wiążą się z osobą, a nie z firmą. 

 

8.3. Prezenty i spotkania 

 Należy umówić spotkanie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, uwzględniając pory modlitwy. 

Lepiej nie umawiać spotkania na określoną godzinę, lecz na porę dnia. Standardowe godziny 

pracy to 8:00-12:00 i 15:00-18:00. W czasie Ramadanu muzułmanie pracują przez 6 godzin 

dziennie. 

 Warto przybyć na spotkanie punktualnie, partner saudyjski może się spóźnić. 

 W trakcie powitania miłym gestem jest przepuszczenie przodem rozmówcy znajdującego się po 

prawej stronie. 
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 Przy przedstawianiu się partnerowi biznesowemu należy przywitać się uściskiem dłoni, 

rozpoczynając od najstarszej/najwyższej rangą osoby. Niespokrewnione ze sobą osoby 

przeciwnej płci raczej się nie dotykają (lepiej nie inicjować takiego kontaktu, by uniknąć 

niezręczności). Kobiety podają sobie ręce lub całują się w policzek. 

 Rozmowy biznesowe rozpoczynają się od poruszenia tematów takich jak zdrowie, rodzina, 

zainteresowania. Pomaga to zbudować więź i zaufanie. 

 Często najważniejszą osobą na spotkaniu jest milczący obserwator siedzący obok pracownika, 

który zadaje pytania. 

 Prezenty są mile widziane. Warto zaopatrzyć się w podarunki związane z Polską (albumy i 

obrazy z wyłączeniem tematyki sprzecznej z islamem, wyroby z bursztynu, srebrne ozdoby, 

porcelana, kryształy, przedmioty związane z końmi, galanteria skórzana, prezenty nawiązujące 

do działalności firmy, bombonierki – bez alkoholowego nadzienia i żelatyny!). 

 Jeśli jesteśmy zaproszeni do domu, możemy wręczyć gospodarzowi jakiś drobiazg np. daktyle 

lub słodycze. 

 Mężczyźni wstają, gdy kobiety wchodzą do pomieszczenia. Wszyscy wstają, gdy pojawiają się 

nowi goście i gdy wchodzi lub wychodzi osoba starsza/wysoka rangą. 

 Mężczyźni przepuszczają kobiety w drzwiach i ustępują im miejsca, jeśli nie ma wolnych. 

 Jeśli mężczyzna chce zapalić papierosa w towarzystwie, powinien poczęstować wszystkich. 

Palenie papierosów w towarzystwie przez kobiety może być źle postrzegane (nie jest też 

akceptowane w miejscach publicznych). 

 Lepiej nie wyrażać zbytniego podziwu dla przedmiotów w odwiedzanym domu lub biurze, 

ponieważ gospodarz może później nalegać, byśmy przyjęli je. 

 Gospodarz odprowadza gości na pożegnanie do bramy, samochodu lub windy. 

 Osoba, która zaprosiła innych do restauracji, zazwyczaj płaci za wszystkich. 

 Przy posiłku nie sięga się do wspólnego półmiska lewą ręką ani niczego się nią nie podaje (jest 

uważana za nieczystą). Nie zaczyna się jeść, zanim nie zrobi tego najstarszy mężczyzna w 

towarzystwie. 

 

8.4. Co należy robić 

 Zwracać się do partnera, używając odpowiedniego tytułu (np. Doktor, Szejk, Ustad – Profesor). 

 Zapoznać się ze strukturą partnera saudyjskiego i kontaktować się z osobą, która jest naszym 

odpowiednikiem w hierarchii firmy. 
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 Pamiętać o wysłaniu życzeń z okazji Ramadanu i innych świąt muzułmańskich. W zależności od 

otwartości partnera na kulturę zachodnią można wysłać także życzenia na Nowy Rok (ale nie na 

Boże Narodzenie czy Wielkanoc). 

 

8.5. Czego nie należy robić 

 Wyrażać bezpośredniej krytyki: należy być nawet przesadnie delikatnym. Krytyka jest odbierana 

jako osobista obraza. 

 Pytać partnera saudyjskiego o żonę i córki: zamiast tego należy zapytać ogólnie rodzinę i dzieci. 

 Odmawiać zaoferowanego poczęstunku. Jeśli nasz partner jest w trakcie postu, warto 

powstrzymać się przed jedzeniem i piciem w jego obecności. 

 Krytykować religii, rodziny królewskiej, polityki władz saudyjskich. Lepiej nie wyrażać 

zdecydowanego stanowiska w kwestii polityki na Bliskim Wschodzie. 

 Publicznie wyrażać uczuć wobec przeciwnej płci: okazywanie uczuć pomiędzy kobietą a 

mężczyzną jest źle widziane, nawet jeśli są oni małżeństwem. Powszechnie akceptowane jest 

okazywanie uczuć i bliskość fizyczna (np. obejmowanie się) wśród osób tej samej płci. 

  Fotografować innych bez pozwolenia. 

 

8.6. Odpowiednie zachowanie 

 Uścisk dłoni na przywitanie trwa dłużej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przy dłuższej 

znajomości można przywitać się specyficznym rodzajem pocałunku bez dotykania drugiej 

strony. 

 Zaleca się unikanie chaotycznej gestykulacji, głośnego zachowania oraz niedbałego ułożenia 

ciała podczas rozmowy. Opieranie się o ścianę i trzymanie rąk w kieszeniach uznawane są za 

brak szacunku. Lepiej nie krzyżować nóg i nie siadać w pozie, która sprawia, że podeszwy butów 

są widoczne, ponieważ uważane jest to za zniewagę. 

 Arabowie podejmują silny kontakt wzrokowy, który dobrze jest utrzymać. Interpretowane jest to 

jako oznaka szczerości. 

 Dystans od rozmówcy jest krótszy niż przyjęło się to w Polsce. 

 Należy pamiętać, by w żadnym wypadku nie używać lewej ręki (jest uważana za nieczystą). 
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8.7. Odpowiedni ubiór 

 W przypadku mężczyzn na spotkaniach biznesowych obowiązuje tradycyjny garnitur i krawat. 

Ubiór kobiety powinien być skromny, nie podkreślać sylwetki oraz zakrywać, co najmniej, 

obojczyki, kolana i ramiona. Warto zawsze mieć przy sobie chustę w pogotowiu. 

 Kobiety i mężczyźni powinni postawić na stonowane kolory. 

 W niektórych krajach nie aprobuje się ubrań w męskim stylu u kobiet i długich włosów u 

mężczyzn. 

 Ubiór tradycyjnych strojów arabskich przez obcokrajowców może zostać odczytany jako brak 

szacunku. 

 Nieprzestrzeganie zasad może przyciągnąć uwagę i wywoływać gniewne reakcje. 

 

8.8. Przydatne zwroty grzecznościowe 

Arabowie są bardzo dumni ze swojego języka. Warto nauczyć się kilku podstawowych zwrotów, by 

zjednać sobie ich sympatię: 

tak – na'am 

nie – laa 

dziękuję – shokran 

dziękuję bardzo – shokran gazillan 

proszę (o coś) – min fadilak 

przepraszam – ann eazinak 

cześć – Ahalan; marhaba 

dzień dobry – saba'a alhairi 

do widzenia – ma'a elsalama; ma'assalama 

nie rozumiem – ana laa afham 

jak się masz? – kayfa haluk? 

jak się nazywasz – ma ismak? 

nazywam się... – ismy ... 
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9. Kontakty do ambasad Krajów Arabskich 

 

Tabela 7. Kontakty do ambasad Krajów Arabskich 

Kraj Ambasador Adres Miasto Adres e-mail Telefon (+) 

Algieria Witold 

Spirydowicz 

Rue Olof 

Palme, 

Nouveau-

Paradou, 

16-035 

Hydra-Algier 

Algier algie 

r.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

213 21 609 

950, 213 770 

696 669 

Egipt Michał 

Łabenda 

5 Aziz 

Osman, 

Zamalek, 

11568 

Kair cairo.secretariat@msz.gov.pl  20 22 736 74 

56, 20 106 

200 1116 

Libia Justyna 

Porazińska 

Le Grand 

Boulevard de 

la Corniche, 

2045 Les 

Berges du Lac 

II, Tunis 

Trypolis trypolis.amb.sekretariat@msz.

gov.pl  

216 71 196 

193,  20 106 

200 1116 

Maroko Krzysztof 

Karwowski 

23, rue 

Oqbah, BP 

425 

Rabat rabat.amb.sekretariat@msz.go

v.pl  

212 537 77 

17 91, 212 

767 35 85 72 

Sudan Kamal Aldin 

Abdalmanem 

(Konsul 

Honorowy) 

Konsulat 

Honorowy 

Rzeczypospol

itej Polskiej 

Chartum polconasmara2018@gmail.co

m 

249 18 321 

6928 

Tunezja Lidia Milka-

Wieczorkiewi

cz 

Le Grand 

Boulevard de 

la Corniche, 

2045 Les 

Berges du Lac 

II 

Tunis tunis.amb.sekretariat@msz.go

v.pl  

216 71 196 

191, 216 98 

362 547 

Arabia 

Saudyjska 

Jan Stanisław 

Bury 

Al-Wurud 

Area, Umar 

bin Dhafr 

Street, Villa 

20, Rijad 

11693, P.O. 

Box 94016 

Rijad rijad.amb.sekretariat@msz.gov

.pl 

966 11 454 

92 74, 966 54 

880 77 18 

Bahrajn  Paweł 

Lechowicz 

Al-Jabriya, 

Block 7, 

Street 3, Villa 

20, 13051  

(podlega 

Kuwejt kuwejt.amb.sekretariat@msz.g

ov.pl  

965 253 11 

571, 965 972 

08 350 

mailto:algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:cairo.secretariat@msz.gov.pl
mailto:trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rabat.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rabat.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:polconasmara2018@gmail.com
mailto:polconasmara2018@gmail.com
mailto:tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
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Kraj Ambasador Adres Miasto Adres e-mail Telefon (+) 

kompetencji 

teryt. Kuwejt) 

Irak Marcin 

Kubiak 

CO/ British 

Embassy, 

International 

Zone 

Bagdad bagdad.amb.sekretariat@msz.g

ov.pl  

964 780 905 

10 68 

Jemen Jan Stanisław 

Bury 

Al-Wurud 

Area, Umar 

bin Dhafr 

Street, Villa 

20, Rijad 

11693, P.O. 

Box 94016 

(podlega 

kompetencji 

teryt. Arabii 

Saudyjskiej) 

Rijad rijad.amb.sekretariat@msz.gov

.pl 

966 11 454 

92 74, 966 54 

880 77 18 

Jordania Lucjan 

Karpiński 

3, Mahmoud 

Seif Al-Din 

Al-Irani 

Street, 11194 

Amman amman.amb.sekretariat@msz.

gov.pl  

962 6 551 25 

93, 962 79 

944 06 63 

Katar Janusz Janke Al-Qutaifiya 

66, St 

r.No.519; 

Saha 49, P.O. 

Box 23380 

Doha doha.amb.sekretariat@msz.go

v.pl  

974 44 11 32 

30, 974 33 

680 766 

Kuwejt Paweł 

Lechowicz 

Al-Jabriya, 

Block 7, 

Street 3, Villa 

20, 13051   

Kuwejt kuwejt.amb.sekretariat@msz.g

ov.pl  

965 253 11 

571, 965 972 

08 350 

Liban Przemysław 

Niesiołowski 

Av. President 

Suleiman 

Frangieh 52, 

40215 

Bejrut bejrut.amb.sekretariat@msz.go

v.pl  

961 5 924 

881,  961 71 

00 29 15  

Okupowane 

Terytorium 

Palestyny 

Salah Omar 

Atallah 

(Konsul 

Honorowy) 

Al-Karkafeh 

st. Yousef 

Mitri building 

Betlejem / 972 5444 30 

Oman Ahmed bin 

Rashad 

Alhinai 

(konsul 

Honorowy) 

Al Mujamma 

Street, 112 

Maskat polandconsuloman@binomei 

r.om 

968 24 708 

463 

mailto:bagdad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:bagdad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:amman.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:amman.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:doha.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:doha.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:bejrut.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:bejrut.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:polandconsuloman@binomeir.om
mailto:polandconsuloman@binomeir.om
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Kraj Ambasador Adres Miasto Adres e-mail Telefon (+) 

Syria Krzysztof 

Czapla 

czasowo: 

Liban-Bejrut 

(Baabda), 52, 

President 

Suleiman 

Frangieh, 

40215 

Bejrut damaszek.amb.sekretariat@ms

z.gov.pl  

961 592 48 

81,  963 944 

405 954 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

Jakub Sławek budynek nr 3, 

róg ulic 

Delma i 

Karamah (13-

tej i 14-tej), 

PO BOX 

2334 

Abu Zabi abudhabi.amb.sekretariat@msz

.gov.pl  

971 2 446 52 

00, 971 506 

62 61 51 

Źródło: Opracowanie własne https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie 

  

mailto:damaszek.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:damaszek.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie
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Źródła 

„Różnice kulturowe w międzynarodowych relacjach biznesowych”, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/roznice-kulturowe-w-

miedzynarodowychrelacjach-biznesowych 

„Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców: Arabia Saudyjska”, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości: https://poig.parp.gov.pl/index/more/10192 

„Arabia Saudyjska – przewodnik po rynku”, Polska Agencja Inwestycji i Handlu: 

https://www.paih.gov.pl/publikacje/eksport 

The Food and Beverage Market Entry Handbook: Saudi Arabia, 

CHAFEA:https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-

handbook-saudi-arabia 

https://www.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/azja/arabia-saudyjska/223905,informacje-praktyczne-

dla-polskiego-eksportera-arabia-saudyjska.html 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informator-ekonomiczny 

https://www.gov.pl/documents/910151/911704/DHM_IRAK_20190212.pdf/661e8c66-2022-9950-

8c2b-43ce9c6b1cac 

https://www.paih.gov.pl/20210622/webinarium_expo_biznes_w_egipcie 

Materiały Ambasady RP w Abu Zabi z dn. 26 stycznia 2021 r. 

Rynek dla eksportera – doradztwo ZEA - East Analytics 

ZEA_analiza_sektora_rolno_spozywczego_ZEA_2021 

ZEA | Portal Promocji Eksportu | Preferencyjne traktowanie (trade.gov.pl) 

handbook-uae_en.pdf (europa.eu) 

Maroko między Europą a Afryką - Forsal.pl 

DHM_Maroko_2020_03_06.pdf 

Maroko | Portal Promocji Eksportu | Co warto wiedzieć o gospodarce (trade.gov.pl) 

Maroko - Polska w Maroku - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Kontekst Tunezja gospodarczya - Santandertrade.com  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/roznice-kulturowe-w-miedzynarodowychrelacjach-biznesowych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/roznice-kulturowe-w-miedzynarodowychrelacjach-biznesowych
https://poig.parp.gov.pl/index/more/10192
https://www.paih.gov.pl/publikacje/eksport
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-saudi-arabia
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-saudi-arabia
https://www.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/azja/arabia-saudyjska/223905,informacje-praktyczne-dla-polskiego-eksportera-arabia-saudyjska.html
https://www.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/azja/arabia-saudyjska/223905,informacje-praktyczne-dla-polskiego-eksportera-arabia-saudyjska.html
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informator-ekonomiczny
file:///C:/Users/admin/Downloads/REPUBLIKA%20IRAKU%20-%20Gov.pl%20https:/www.gov.pl ›%20DHM_IRAK_20190212
file:///C:/Users/admin/Downloads/REPUBLIKA%20IRAKU%20-%20Gov.pl%20https:/www.gov.pl ›%20DHM_IRAK_20190212
https://www.gov.pl/documents/910151/911704/DHM_IRAK_20190212.pdf/661e8c66-2022-9950-8c2b-43ce9c6b1cac
https://www.gov.pl/documents/910151/911704/DHM_IRAK_20190212.pdf/661e8c66-2022-9950-8c2b-43ce9c6b1cac
https://www.paih.gov.pl/20210622/webinarium_expo_biznes_w_egipcie
https://www.eastanalytics.com/rynek-dla-eksportera-doradztwo-zea/
https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/wymiana-handlowa/premium/10627,preferencyjne-traktowanie.html
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/files/handbook-uae_en.pdf
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8202358,maroko-miedzy-europa-a-afryka.html
file:///C:/Users/monika.piatkowska/Downloads/DHM_Maroko_2020_03_06.pdf
https://morocco.trade.gov.pl/pl/maroko/gospodarka/883,co-warto-wiedziec-o-gospodarce.html
https://www.gov.pl/web/maroko/ie
https://santandertrade.com/pl/portal/analiza-rynkow/tunezja/zarys-gospodarczy
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