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Uwarunkowania społeczno- kulturowe w Arabii 
Saudyjskiej



Powierzchnia: 2,149,690 km2



 Królestwo Arabii Saudyjskiej to kraj położony na 
Półwyspie Arabskim. Graniczy z takimi krajami jak: Irak, 
Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie i Jemen. 

 Jest to największy kraj znajdujący się w regionie Zatoki 
Perskiej – zajmuje prawie 80% półwyspu arabskiego.

 Jednocześnie jest to 14 największy kraj na świecie, pod 
względem terytorium.

 Stolicą państwa i siedzibą rodziny królewskiej jest 
Rijad, zamieszkiwany przez około 6 mln ludzi. Do 
większych miast kraju zaliczyć można także Dżeddę
(3,97 mln), Mekkę (2,04 mln), Medinę (1,48 mln) i 
Dammam (1,25 mln) .

Położenie geograficzne Królestwa Arabii Saudyjskiej



 Językiem urzędowym jest język arabski.

 Język angielski jest powszechnie używany przez mieszkańców w biznesie i jest obowiązkowym 
drugim językiem w szkołach. Powszechna znajomość języka angielskiego związana jest także z 
dużą ilością obcokrajowców będących częścią społeczeństwa saudyjskiego, a także z coraz większą 
rolę inwestorów zagranicznych w gospodarce. 

 Jeśli chodzi o język arabski to w Arabii Saudyjskiej istnieją różnice między dialektami używanymi w 
obszarach miejskich i dialektami na obszarach wiejskich, a także między dialektami na Zachodzie, 
Wschodzie i Południu.

 Wśród ludności spoza Arabii Saudyjskiej wiele osób mówi także w urdu (język urzędowy 
Pakistanu) i innych językach azjatyckich, takich jak perski i turecki.

Języki używane w KAS



 Siła robocza na rok 2020 to 14,45 mln osób.

 W sektorze prywatnym zatrudnionych jest około 7,3 mln pracowników, z czego 80% to 
obcokrajowcy. Emigranci stali się kluczowym elementem gospodarki Arabii Saudyjskiej, 
stanowiąc 53% całkowitej siły roboczej.

 Wynagrodzenia w Arabii Saudyjskiej wynoszą od 4,230 SAR miesięcznie (wynagrodzenie 
minimalne) do 74,600 SAR miesięcznie (wynagrodzenie maksymalne).

 Średnia miesięczna pensja wynosi 16 700 SAR .

 Na rok 2020 bezrobocie wynosiło 8,5% .

Rok 2017 – 6%, 2016 – 5,6%. 

 Ludność poniżej granicy ubóstwa stanowi od 5,8% do 11,7% społeczeństwa (2018).

Siła robocza i zatrudnianie



 W 2019 roku, Arabia Saudyjska była 18 największym krajem pod
względem wartości PKB, 26 krajem pod względem wielkości
eksportów i 32 największym krajem pod względem importów.
Państwo było także 43 największym krajem pod względem PKB
per capita.

 Arabia Saudyjska to największa gospodarka, nie tylko w regionie
Zatoki Perskiej ale także wśród krajów arabskich.

 Gospodarka Arabii Saudyjskiej opiera się przemyśle
wydobywczym, rafineryjnym i petrochemicznym.

 Zdecydowania większość przychodów KAS związana jest z
wydobyciem ropy naftowej, na które przypada 80% dochodów
budżetowych i niespełna 45% PKB kraju.

 Oprócz ropy naftowej, do głównych bogactw naturalnych kraju
zaliczyć można gaz ziemny, rudy żelaza, złoto, miedź, boksyty i
fosfaty. Ważną rolę dogrywa też sektor logistyczny,
farmaceutyczny, medyczny, sektor chemii dla rolnictwa, sektor
energetyczny oraz sektor spożywczy.

Gospodarka KAS



 W raporcie Banku Światowego Doing Business, który 
ocenia warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
w krajach na całym świecie,  w roku 2020 Królestwo 
Arabii Saudyjskiej zajęło 62 miejsce na 190 ujętych w 
rankingu gospodarek (Polska – miejsce 40).  

 Jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu, kraj 
uzyskał 86 miejsce. Według raportu koszt dopełnienia 
formalności pozwalających na eksport towarów do 
kraju wynosi 319 USD i zajmuje 37 godzin. Sam proces 
wypełnienia potrzebnej do eksportu dokumentów, 
zajmuje około 11 godzin i kosztuje 73 USD.

 W 2019 roku kraj zajął 33 miejsce w rankingu 
Economic Complexity Index (ECI), pod względem 
złożoności gospodarki. 

KAS – pozycja w rankingach



Arabia Saudyjska PKB

Spadek PKB w porównaniu do 
roku poprzedniego

4,1%

Wartość PKB  Arabii Saudyjskiej w 
2020 roku:

749 mld USD PKB 

PKB per capita:

21,900 USD

Wartość PKB w latach 
poprzednich:

2019 – 793 mld USD

2017 – 786,5 mld USD

PKB w zależności od sektora:

rolnictwo: 2.6% 

przemysł: 44.2% 

usługi: 53.2% 

Przewidywane PKB

2021: 2,1%

2022: 4,8%



Krajową walutą jest Rijal Saudyjski (SAR). 

Jeden PLN to w przybliżeniu 1,05 SAR

Waluta saudyjska

• Arabia Saudyjska nie nakłada żadnych ograniczeń dewizowych na wpływy kapitałowe lub płatności 

dokonywane przez rezydentów lub osoby nie będące rezydentami kraju. 

• Arabia Saudyjska wiąże swoją walutę, rial saudyjski (SAR), z dolarem amerykańskim. KAS ustaliło oficjalny 

kurs wymiany walut na 3,75 SAR = 1 USD



 W 2019 roku eksport Arabii Saudyjskiej wyniósł 228 mld USD. Kraj najczęściej eksportował: ropę naftową (145 
mld USD), rafinowaną ropę naftową (21,8 mld USD), polimery etylenowe (11,1 mld USD), polimery 
propylenowe (5,88 mld USD) i alkohole acykliczne (4,28 mld USD). 

 Najważniejszymi partnerami kraju w przypadku eksportu były Chin (45,8 mld USD), Indie (25,1 mld USD), 
Japonia (24,5 mld USD), Korea Południowa (19,5 mld USD) i Stany Zjednoczone (12,2 mld USD).

Gospodarka KAS - eksport



 W tym samym roku import KAS wyniósł 149 mld USD. Kraj najczęściej importował: samochody (12,5 mld USD), 
sprzęt nadawczy (4,1 mld USD), rafinowaną ropę naftową (3,87 mld USD), leki pakowane (2,95 mld USD) i 
telefony (2,5 mld USD). 

 Największymi parterami w przypadku importu były Chiny (26,5 mld USD). Zjednoczone Emiraty Arabskie (17,9 
mld USD), Stany Zjednoczone (13,4 mld USD), Niemcy (7,08 mld USD) i Japonia (6,55 mld USD).

Gospodarka KAS - import



 W 2019 roku eksport KAS do Polski wyniósł 1,78 mld USD i stanowił 0,78% całego eksportu kraju. Tego roku, 
Polska była siódmym największym partnerem europejskim KAS. 

 Eksport był zdominowany przez ropę naftową, której wartość wyniosła 1,6 mld USD i stanowiła 89,7% całego 
eksportu do RP. Inne produkty eksportowane przez Księstwo to m.in. polimery etylenowe (70,6 mld USD -
3,97%), polimery propylenowe (46,6 mln USD - 2,62 %) i poliacetale (15,5 mln USD – 0,86%).

Polska – Arabia Saudyjska



 W tym samym roku, polski eksport do KAS wyniósł 909 mln USD i stanowił 0,61% całego importu 
kraju.  Polska była 13 największym parterem Księstwa spośród krajów europejskich. 

 Do najważniejszych produktów eksportowanych przez Polskę zalicza się: pszenicę (150 mln USD -
16,5%), autobusy (89,4 mln USD – 9,83%), transport kolejowy z własnym napędem (58,2 mln USD-
6,4%), żyletki (49 mln USD – 5,39%) i ser (38,9 mln USD – 4,28%). 

Polska – Arabia Saudyjska 



Lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eksport 783 mln 720 mln 848 mln 1,2 mld 1,4 mld 909 mln

Import 164 mln 238  mln 636 mln 794 mln 1,22 mld 1,78 mld

Obroty towarowe Polski z KAS w USD



 ELEKTROBUDOWA S.A. - producent urządzeń elektroenergetycznych, w 2008 roku firma zarejestrowała

w Rijadzie spółkę Audi Elektrobudowa LLC i objęła w niej 33% udziałów.

 BIO-GEN - firma zajmująca się badaniami i wdrażaniem biotechnologii z zakresu rolnictwa.

Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Agriculture Solutions House ASH, czego celem ma być

opracowywanie nowych technologii i produktów dostosowanych do specyfiki lokalnych rynków.

Spółki polsko-saudyjskie na terytorium KAS:

 Polimer Arabia Ltd. - utworzona przez Polimer-Mostostal Siedlce S.A. i przedsiębiorców KAS;

 Biatel Arabia (z udziałem Biatel S.A. i saudyjskiej Almashrik Co.) - branża telekomunikacji i IT;

 Spółka firmy PW Elektronika z firmą saudyjską Batterjee

 Gulf Trade Sp. z o.o.

Polskie firmy obecne na rynku saudyjskim



 Ośrodek Konia Arabskiego – znajdujący się koło Płońska (Al Khalediah Stud)

 Zakład spółki Amiantit Group – firma z branży zbiorników i systemów rurociągowych

 Zakład spółki Zamil Steel – firma zajmująca się budową hal i magazynów

 Biuro handlowe koncernu petrochemicznego SABIC – koncern wybudował centrum logistyczne

w Polsce.

Saudyjski kapitał w Polsce to również inwestycje giełdowe oraz szereg inwestycji prywatnych

saudyjskich biznesmenów w sektorze nieruchomości, np. Verity Group.

Saudyjskie inwestycje na terenie Polski



 Sposób ubioru w Arabii Saudyjskiej jest bardziej konserwatywny niż w innych krajach na

Bliskim Wschodzie. Gospodarz prawdopodobnie może mieć na sobie podczas spotkania

tradycyjny strój narodowy z thobe i shemagh (nakrycia głowy).

 W przypadku mężczyzn zachodnich strój biznesowy powinien być formalny jako wyraz

szacunku dla rozmówcy, najlepiej konserwatywny garnitur.

 Kobiety powinny nosić konserwatywne stroje biznesowe, w neutralnych kolorach, z butami na

niskim obcasie, najlepiej z lekkim szalikiem typu pashmina.

 Chustka na głowę od niedawna nie musi być już noszona przez cudzoziemki ale powinno się ją

mieć przy sobie na wszelki wypadek. Poza dłońmi i twarzą skóra nie powinna być widoczna.

Etykieta biznesowa



 Podczas pozdrowień, mężczyźni podają sobie ręce. Dobrzy przyjaciele mogą się przywitać

uściskiem dłoni, a następnie pocałunkiem w każdy policzek, często trzy razy. Wchodząc na

spotkanie pełne ludzi, Saudyjczyk poświęci czas, aby powitać każdą osobę indywidualnie,

uściskiem dłoni, stojąc. Zwyczajem jest trzymanie uścisku dłoni o wiele dłużej niż w kulturze

zachodniej.

 Chociaż nie jest to wymagane, docenia się znajomość pozdrowień w języku arabskim.

 Kobiety, witając bliskich przyjaciół zazwyczaj przytulają się i całują, jednak w interesach

zazwyczaj podają rękę lub kładą dłonie na sercu. Mężczyźni i kobiety nie podają sobie rąk

ani nie pozdrawiają się publicznie. Kobiety stają się jednak coraz bardziej obecne w biznesie

w Arabii Saudyjskiej.Aby uniknąć niezręcznych sytuacji, warto poczekać aż kobieta pierwsza

się przywita i odpowiedzieć w ten sam sposób.

Etykieta biznesowa - II



 W Arabii Saudyjskiej styl komunikacji jest ogólnie przyjazny, zrelaksowany i pośredni. Saudyjczycy mają 

tendencję do mówienia „tak” podczas oficjalnych spotkań, szczególnie w kontaktach z obcokrajowcami. Jednak 

między sobą mogą być bardzo bezpośredni. Wybuchy emocjonalne są bardzo rzadkie i wskazują na poważne 

problemy. 

 Często zadawane są bardzo osobiste pytania dotyczące rodziny lub stylu życia; to nie objaw wścibstwa, ale 

wyraz zainteresowania. Nie powinno się jednak pytać bezpośrednio o kobiety w rodzinie.

 Spotkania biznesowe mogą długo trwać, Saudyjczycy lubią spędzać czas z potencjalnymi partnerami 

biznesowymi, by czuć się z nimi komfortowo przed zawarciem jakichkolwiek umów. Spotkania biznesowe w 

Arabii Saudyjskiej rozpoczynają się z opóźnieniem, a często kończą się w wyznaczonym czasie, jednak mimo to 

powinno się przyjechać na czas. Saudyjscy biznesmeni są również skłonni do odbierania telefonów podczas 

spotkań, a brak prywatności nie jest rzadkością. Nieobecne wcześniej osoby mogą wejść do pokoju podczas 

spotkania i rozpocząć inną dyskusję. Można dołączyć do rozmowy, jednak nie powinno się próbować 

przywracać tematu do oryginalnej dyskusji, dopóki nowa osoba nie odejdzie. 

Etykieta biznesowa - III



 Saudyjczycy czują się komfortowo stojąc blisko siebie, gdy są razem. Nawet w miejscach

publicznych, tj. w kolejce, na zakupach itp. Ludzie czują się bardziej komfortowo

przebywając w bliskich odległościach.

 Odległość między płciami jest jednak znacznie większa, a mężczyźni zazwyczaj unikają

kontaktu wzrokowego z kobietami, z którymi nie są spokrewnieni. Mężczyźni często

chodzą trzymając się za ręce.

 Wizytówki są wymieniane na początku spotkania i należy je przestudiować przed

postawieniem na stole przed sobą. Uważa się za niegrzeczne umieszczenie karty

bezpośrednio w kieszeni lub teczce, nawet na nią nie patrząc. Podanie własnej wizytówki

także powinno odbyć się z szacunkiem. Dobrze widziane jest wstanie w celu podania

karty, zamiast podania jej przez stół. Wizytówki są zazwyczaj drukowane po jednej

stronie w języku angielskim, a po drugiej arabskim.

Etykieta biznesowa - IV



 Gdy podaje się kawę lub herbatę podczas spotkania, ważne jest, aby otrzymywać ją prawą ręką. Jeśli z

jakiegokolwiek powodu nie można użyć prawej ręki, np. w przypadku złamania, powinno się przeprosić, odbierając

napój lewą ręką. Niepoczęstowanie się oferowanym napojem, proponowanym przez partnera uważa się za

niegrzeczne.

 Pokazywanie podeszwy stopy innej osobie jest niegrzeczne, ponieważ podeszwa buta/stopy jest uważana za

nieczystą. Aby uniknąć obrażenia kogoś nie powinno się krzyżować nóg podczas spotkań.

 Decyzje biznesowe są podejmowane powoli, a proces nie powinien być przyspieszany. Dojście do konsensusu może

wymagać nawet kilka spotkań.

 Biznes w Arabii Saudyjskiej jest hierarchiczny. Decyzje podejmowane są przez osobę o najwyższym rankingu, ale do

ostatecznego zatwierdzenia ich potrzebna jest także zgoda innych pracowników. Saudyjczycy są twardymi

negocjatorami. Jeśli są zdecydowani na kupno towaru często ich pierwsza oferta ceny jest wyjątkowo niska i

odwrotnie, kiedy sprzedają, ich początkowa oferta może być bardzo wysoka .

Etykieta biznesowa - V



 W roku gospodarka Arabii Saudyjskiej skurczyła się o 4,1%, co stanowiło najmocniejszy spadek od ponad

trzech dekad. Tego roku, kraj borykał się nie tylko ze skutkami światowej pandemii koronawirusa ale także

znacznym spadkiem cen ropy.

 W pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 9 mld USD. Podobnie jak inni

producenci ropy w Zatoce Perskiej, Arabia Saudyjska mocno ucierpiała w ubiegłym roku - spadek cen ropy

naftowej zdziesiątkował dochody rządowe, a środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się

koronawirusa ograniczyły aktywność gospodarczą.

 W ramach swojego planu „Vision 2030”, książę Mohammed bin Salman naciskał na dywersyfikację

saudyjskiej gospodarki i odejście od uzależnienia kraju od ropy naftowej, jednak postęp w dużej mierze został

zahamowany przez pandemię.

Wpływ pandemii na gospodarkę KAS



 Pierwszy wzrost gospodarki zauważalny był w

ostatnim kwartale roku 2020 – saudyjska gospodarka

wzrosła w tedy o 2,8% w porównaniu do trzeciego

kwartału co było spowodowane malejącą liczbą

przypadków zachorowań na covid-19 i stopniowym

znoszeniem obostrzeń.

 W pierwszym kwartale 2021 zauważalny był spadek w

porównaniu do początku roku 2020, jednak wartość

gospodarki „nie-naftowej” wzrosła już o 2,9%.

 Przewiduje się, że wartość gospodarki „nie-naftowej”

wzrośnie w tym roku o 3,8% a w 2022 o kolejne 3,7%.

Prognozy wzrostu gospodarczego



 Oczekuje się, że ożywienie saudyjskiej gospodarki znacznie

przyspieszy w drugiej połowie tego roku - od maja widoczny

jest spadek zachorowań, co związane jest z coraz

powszechniejszym dostępem do szczepionek i stopniowo

zmniejszanymi cięciami w produkcji ropy zgodnie z umową

OPEC+.

 Według prognoz Institute of International Finance, przychody

z ropy wzrosną o 38 %. Potrojenie podatku VAT do 15% w

lipcu 2020 roku w połączeniu z ożywieniem popytu

krajowego może również zwiększyć dochody „nie-naftowe” o

co najmniej 9% w 2021 roku.

Prognozy wzrostu gospodarczego



 21 marca 2020 roku Arabia Saudyjska podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich podróży krajowych i

międzynarodowych. Wznowienie podróży krajowych nastąpiło jeszcze tego samego roku, w maju, jednak

podróże międzynarodowe zostały przywrócone dopiero w połowie maja 2021 roku. Oprócz tego otwarte

zostały wszystkie porty morskie i lądowe.

 Państwowe linie lotnicze Saudia poinformowały, że będą obsługiwać 153 regularne loty tygodniowo ze

stolicy Rijadu i 178 lotów z Dżuddy na zachodzie kraju. Linie lotnicze zapowiedziały, że będą latać do 71

miejsc, z których 28 to połączenia krajowe, a 43 międzynarodowe.

Dostępność rynku 



 Ruch turystyczny pozostaje zawieszony a granicę kraju mogą przekroczyć jedynie obcokrajowcy posiadający

ważną długoterminową kartę pobytu. Jednak KAS zaczyna wznawiać możliwość wjazdu do kraju dla osób

podróżujących z niektórych państw. Na ten moment obywatele Polski mogą wjechać na teren Arabii

Saudyjskiej m.in. poprzez Holandię i Katar. Po przylocie obowiązuje dalej kwarantanna dla osób, które nie

zakończyły pełnego cyklu szczepień.

 W maju 2021, władze saudyjskie poinformowały, ze od sierpnia tego roku, uczestnictwo we wszelkiego

rodzaju wydarzeniach; społecznych, naukowych, ekonomicznych, kulturalnych a także odwiedzanie

jakiegokolwiek budynku urzędowego bądź instytucji prywatnej będzie wymagało szczepienia przeciwko

covid-19.

Dostępność rynku 



Bariery eksportu do Arabii Saudyjskiej

Warto brać pod uwagę restrykcyjne procedury The Saudi Food & Drug Authority (SFDA) i Saudi Arabian Standard 
Organization (SASO). W przypadku organizacji SASO wymagania i procedury czasem odbiegają od tych europejskich. 
SFDA, odpowiadająca za produkty spożywcze i medyczne, z kolei stosuje kosztowne i czasochłonne procedury 
kwalifikacyjne względem dóbr importowanych. Dodatkowo istnieje rozbieżność pomiędzy niektórymi przepisami 
saudyjskimi a tymi, które powszechnie powinny panować w krajach GCC. 

Wymiana handlowa między Polską a Arabią Saudyjską nie została ujęta w osobne ramy prawne. Pomiędzy krajami do 
tej pory nie została podpisany Dwustronny Traktat Inwestycyjny, który wpłynął by nie tylko na zwiększenie 
bezpieczeństwa inwestycji, a w związku z tym także większe zaangażowanie w wymianę handlową zarówno polskich 
jak i saudyjskich inwestorów ale i wzajemną promocję.

W roku 2017 pogorszyła się sytuacja z zakresu własności intelektualnej w Arabii Saudyjskiej. Powszechna jest dostępność 
podrobionych produktów. Producenci produktów konsumenckich i części samochodowych szacują, że aż 50 procent towarów 
konsumpcyjnych na rynku saudyjskim to produkty podrobione. Właśnie dlatego, aby ograniczyć wprowadzanie podrobionych 
produktów, władze celne Arabii Saudyjskiej wymagają, aby wszystkie importowane towary posiadały niezmywalny znak pochodzenia.
Mimo to lokalnie produkowane lub przemycane podrobione produkty obfitują na rynku z powodu braku skutecznego egzekwowania 
przepisów .



 Od obywateli Polski wymaga się uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu na terenie Arabii Saudyjskiej. Wiza wydawana jest przez

Ambasadę Arabii Saudyjskiej w Warszawie. Decyzja o przyznaniu dokumentu wydawana jest na podstawie decyzji władz, bądź też

zaproszenia od saudyjskiej instytucji, firmy. Nie jest możliwym dostać wizę na granicy kraju; na lotnisku bądź w porcie morskim. Wyrobienie

dokumentu może potrwać nawet do kilku miesięcy.

 Wizy służbowe są na ogół używane dla konsultantów i innych pracowników, którzy krótkotrwale przebywają w KAS. Osoba posiadająca wizę

wizytową nie jest uprawniona do zatrudnienia i wynagrodzenia na terenie Arabii Saudyjskiej; jednak takie osoby często pracują na zasadzie

pracy krótkoterminowej. Zazwyczaj są to wizy jednokrotnego wjazdu i wyjazdu, ale w niektórych przypadkach można również wydać wiele

wiz wjazdowych i wyjazdowych.

 Preferencyjnie wizy przyznaje się firmom, chcącym dokonać inwestycji w AS. Istnieje tu możliwość dostania biznesowej wizy

długoterminowej, do 12 miesięcy. Dzięki niej można poruszać się po kraju bez większych problemów, jak i wyjechać z niego, z możliwością

powrotu.

 Wybierając się do Arabii Saudyjskiej należy pamiętać, że posiadanie izraelskiej pieczątki w paszporcie uniemożliwia wjazd na teren kraju.

Dodatkowo, ważność wizy przyznawana jest na podstawie Hidżry, czyli kalendarza muzułmańskiego, który liczy 354 dni, jest więc o 11 dni

krótszy. Wiza wystawiana na miesiąc, oznacza miesiąc muzułmański, który jest krótszy o jeden dzień.

Bariery eksportu do Arabii Saudyjskiej



Ułatwienia eksportu do KAS

Aby zdywersyfikować gospodarkę Arabii Saudyjskiej, królestwo wprowadziło dwa rodzaje stref 
wolnocłowych, których głównym celem jest przyciągnięcie zagranicznych firm do rozwijania 
działalności przemysłowej w tym kraju: miasta przemysłowe i miasta gospodarcze. 

Miasta przemysłowe powstały w latach 80. XX wieku i są obecnie ważnymi ośrodkami 
gospodarczymi w królestwie. Projekt miast ekonomicznych został uruchomiony w 2000 roku i 
wciąż jest w fazie rozwoju. Największą zaletą zarówno miast przemysłowych, jak i 
ekonomicznych jest to, że pozwalają one w 100% na spółki zagraniczne. Obecnie w Królestwie 
znajduje się 28 miast przemysłowych, wszystkie pod zarządem Saudyjskiego Urzędu ds. 
Własności Przemysłowej (MODON).



 Do zalet miast przemysłowych zaliczyć można niski poziom dzierżawy gruntów, dostępność pożyczek z

wydłużonym okresem spłaty wynoszącym 20 lat oraz zwolnienie z cła na surowce i sprzęt. Najbardziej znane

miasta przemysłowe to Jubail i Yanbu. Oba są głównym ośrodkiem produkcji petrochemikaliów, nawozów

chemicznych, gazów przemysłowych, stali, żelaza i ropy.

 Zachęty podatkowe w miastach gospodarczych mają obejmować: odliczenie podatku od kosztów szkolenia i

wynagrodzeń oraz zwolnienie podatkowe z ceł na maszyny i surowce. Ponadto projekty z kapitałem

przekraczającym 1 milion SAR i ponad 5 pracownikami z Arabii Saudyjskiej otrzymywać będą dalsze ulgi.

Największe miasto ekonomiczne w Arabii Saudyjskiej to miasto króla Abdullaha .

 Dodatkowo, wprowadzenie produktów na rynek saudyjski wiąże się z możliwością handlu bez dodatkowych

opłat celnych na terenach krajów należących do organizacji GAFTA (Greater Arab Free Trade Area).

Ułatwienia  eksportu do KAS



Wsparcie ze strony polskich władz (PAIH, Ambasady)

 Ambasada RP w Rijadzie

 Zagraniczne Biuro Handlowe w Rijadzie

Saudyjskie instytucje wspierające wymianę handlową:

 Ministerstwo Przemysłu i Handlu

 Izba Handlowo-Przemysłowa w Rijadzie

 Izba Handlowo-Przemysłowa w Dżeddzie

 Izba Handlowo-Przemysłowa w Dammamie

Od czego zacząć działania na rynku saudyjskim?
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