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5. Dostęp do rynku. 
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. 
 

Omańskie bariery i utrudnienia administracyjne w eksporcie i współpracy gospodarczej:  
niedokładne i błędne – równieŜ z winy niesolidnych agentów miejscowych - wypełnianie 
dokumentów celnych przez odpowiednie urzędy miejscowe, będące przyczyną problemów 
polskich eksporterów z instytucjami polskimi i UE; brak jednolitych przepisów, regulujących 
dostęp do sfery zakupów publicznych oraz ograniczony dostęp do odpowiednich informacji oraz 
nie zawsze wystarczający poziom przejrzystości zasad regulujących ww. obszar działalności 
gospodarczej; złoŜone przepisy (takŜe formalności) dotyczące zatrudniania obcokrajowców, 
działalności biznesowej i praktyka wizowa (przy dłuŜszym pobycie obowiązek posiadania tzw. 
sponsora); brak rozwiniętego systemu dostępu do informacji handlowych i danych 
statystycznych, zwłaszcza w języku angielskim; stosunkowo wysokie koszty udziału w 
imprezach targowych i wystawienniczych na terenie Omanu (ceny stoisk, promocji towarów, 
biletów lotniczych i hoteli).  

NaleŜy podkreślić, iŜ większość barier i utrudnień jest stopniowo usuwana przez władze 
Omanu w ramach procesu liberalizacji działalności gospodarczej. JednakŜe proces ten ma 
charakter długofalowy, a zmiany nie są jednolicie wdraŜane przez poszczególne urzędy i 
instytucje miejscowe.  

 

Bariery i utrudnienia w rozwoju eksportu po stronie polskiej: 
Do barier subiektywnych naleŜy zaliczyć słabą znajomość rynku oraz procedur 

handlowych. W przypadku wielu polskich przedsiębiorstw występuje tendencja do udziału w 
misjach handlowych i targach w krajach sąsiadujących z Omanem. Trudno natomiast zachęcić 
firmy krajowe do udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych w 
Maskacie, o których konsekwentnie informuje Ambasada, pomimo zainteresowania 
potencjalnych partnerów miejscowych i realnych moŜliwości handlu i kooperacji przemysłowej.  

NajwaŜniejszą przeszkodą jest jednak niska konkurencyjność wielu polskich wyrobów, w 
tym słaba jakość lub wysokie ceny oferowanych produktów i usług. Dochodzą do tego 
ograniczona znajomość języka oraz lokalnych przepisów i zwyczajów, znaczna odległość oraz 
brak bezpośrednich połączeń lotniczych i morskich (linii Ŝeglugowych).  

Polska jest zjawiskiem wciąŜ nowym na mapie partnerów Sułtanatu Omanu – rezultaty 
walki o pozycję bardziej znaczącego partnera są i będą funkcją nie tylko naszej konkurencyjności 
oraz czasu, a wraz z jego upływem rosnącego zaufania, odgrywającego w tym rejonie świata 
duŜą rolę, ale takŜe konsekwentnego usuwania zidentyfikowanych barier współpracy. Na 
konkurencyjność polskiego eksportu wpływa kilka istotnych czynników: cena, marka produktu, 
referencje uŜytkowania 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, jednakŜe po odpowiednio konkurencyjnych cenach. W 2008 r. zaznaczył 
się niekorzystny wpływ słabnącego kursu USD i OMR wobec EURO i PLN. W aspekcie 
cenowym na rynku omańskim, generalnie pozytywnie moŜna ocenić konkurencyjność polskiej 
oferty eksportowej w takich grupach towarowych, jak: wyroby hutnicze, zwłaszcza stalowe; 
materiały budowlane, w tym drewniane panele podłogowe oraz drzwi i okna, płytki ceramiczne i 
szkło budowlane; urządzenia energetyczne i sprzęt elektryczny, meble i sprzęt oświetleniowy; 
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artykuły spoŜywcze, zwłaszcza słodycze, produkty mleczarskie oraz przetwory warzywne i 
owocowe oraz herbaty owocowe i ziołowe; w zakresie usług technicznych w sektorze nafty i 
gazu oraz energetycznym i stoczniowym, telekomunikacji i IT (w tym automatyki 
przemysłowej), a takŜe budowlanym w zakresie montaŜu obiektów przemysłowych. Stosunkowo 
słaba promocja polskich marek wynika m.in. z częstego, nie zawsze uzasadnionego korzystania z 
usług zagranicznych pośredników, którzy sprzedają do państw regionu polskie produkty pod 
własną marką. W przypadku wycofania się pośrednika z rynku, często niemoŜliwe jest nawet 
zidentyfikowanie producenta. Wynika to przede wszystkim z nadal występującego braku 
moŜliwości ponoszenia przez polskich producentów niemałych kosztów promocji swoich 
produktów na odległych rynkach i niewystarczającego wsparcia ze strony państwa. 
Dotychczasowy brak obecności polskich firm na omańskich imprezach targowo-
wystawienniczych był w znacznej mierze spowodowany nie uwzględnieniem tych imprez na 
listach refundacyjnych MG oraz niewielkim zainteresowaniem ze strony KIG i innych organów 
samorządu gospodarczego. Zwiększenie skali wymiany towarowej i inwestycji kapitałowych do 
poziomu odpowiadającego potencjałowi przemysłowo-ekonomicznemu Polski (w tym jej roli w 
UE) wymaga intensyfikacji bezpośrednich kontaktów biznesu obu krajów i stałej obecności na 
rynku w formie joint-ventures z miejscowymi partnerami. Koncentracji na usuwaniu barier po 
naszej stronie winno towarzyszyć wdraŜanie rozwiązań systemowych obejmujących, m.in. pakiet 
zachęt eksportowych na duŜe, chłonne rynki pozaeuropejskie, w tym BW oraz rozszerzenie 
zakresu imprez targowo-wystawienniczych objętych systemem dotacji. 
  

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP. 
Zgodnie z opublikowanymi 24.01.2009 r. danymi Ministerstwa Gospodarki Narodowej 

Omanu łączna liczba zatrudnionych w Omanie, oficjalnie zarejestrowanych przez Państwowy 
Urząd Ubezpieczeń Społecznych (Public Authorithy for Social Insurance - PASI), wynosi 
933.560 osób wg stanu na koniec listopada 2008 r., w tym obywatele omańscy stanowią 146.384 
osoby, a pracownicy zagraniczni – 787.176 osób. Brak danych na temat bezrobocia, które 
nieoficjalnie jest szacowane na ok. 15%. Władze Omanu nie publikują takŜe informacji nt. 
systemu wynagrodzeń zawodowych i przeciętnych płac w poszczególnych sektorach 
gospodarczych. W czerwcu 2008 r. ustalono jedynie wynagrodzenie minimalne na poziomie 140 
riali omańskich - OMR (ok. 375 USD), jednakŜe nie dotyczy ono pomocy domowych i 
pracowników fizycznych oraz zatrudnionych w małych firmach, liczących mniej niŜ 5 osób 
personelu. Brak szczegółowych statystyk miejscowych dotyczących narodowości zatrudnionych 
cudzoziemców. Ogółem w Sułtanacie Omanu przebywa ok. 1 mln cudzoziemców (pracownicy 
zagraniczni, częściowo z rodzinami), w tym pewna liczba nielegalnie, głównie obywatele 
Bangladeszu, Indii (szacunkowo ok. 500 tys. osób), Pakistanu, Sri Lanki, Egiptu, Yemenu, 
Sudanu i Somalii oraz kilkadziesiąt tysięcy obywateli USA, Australii, Kanady, W. Brytanii i 
innych państw Europy Zachodniej. Omańskie Ministerstwo ds. Zasobów Pracy i inne urzędy 
państwowe nie publikują statystyk dotyczących poziomu wynagrodzeń pracowników 
zagranicznych i obywateli omańskich w poszczególnych sektorach gospodarki. Z informacji 
prasowych wiadomo jedynie, iŜ w praktyce występują trzy "kategorie" zatrudnionych o wyraźnie 
zróŜnicowanych wynagrodzeniach: a/ nisko opłacani zagraniczni pracownicy fizyczni i pomoce 
domowe (głównie z krajów Azji i Afryki) - przykładowo rząd Indii ustalił wymóg minimalnej 
płacy kontraktowej  na poziomie 195 USD dla pomocy domowych wyjeŜdŜających do Omanu;  
b/ wykwalifikowani specjaliści zagraniczni; c/ pracownicy miejscowi, traktowani priorytetowo w 
ramach tzw. polityki omanizacji miejsc pracy. Wynagrodzenia pracownicze nie są objęte 
indywidualnym podatkiem dochodowym (tzw. personal income tax), obowiązuje natomiast 
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korporacyjny podatek dochodowy (tzw. corporate income tax) płacony przez przedsiębiorstwa 
omańskie i zagraniczne w podstawowym wymiarze 12%. Na terytorium  Sułtanatu Omanu 
zatrudnienie podjęło ok. 40-50 obywateli polskich, przybyłych zarówno bezpośrednio z kraju, jak 
z emigracji - głównie z RPA, Kanady i USA. Osoby te - w większości inŜynierowie, 
menedŜerowie, muzycy, nauczyciele akademiccy i weterynarze – niemal wszyscy będący 
wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, zatrudnieni są na podstawie legalnych umów o pracę 
z podmiotami omańskimi lub firmami międzynarodowymi działającymi na rynku omańskim. 

 
5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości. 
W celu zachęcenia inwestorów zagranicznych władze omańskie udostępniają tereny 

inwestycyjne na preferencyjnych warunkach dzierŜawy (2 USD za 1 m kw.). Od 2006 r. 
dekretem sułtana Qaboosa został zniesiony zakaz posiadania nieruchomości przez cudzoziemców 
(dotyczy nowo wznoszonych obiektów przeznaczonych do sprzedaŜy w systemie „free hold”).  
 

5.4. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. 
Obowiązuje wspólne ustawodawstwo państw RWPZ w zakresie ochrony marek handlowych, 

które zapewnia 10-letni okres ochrony po ich zarejestrowaniu. Właściciel danej marki moŜe 
wystąpić o kolejny okres ochronny przed upływem poprzedniego. Wprowadzane stopniowo są 
takŜe inne regulacje prawne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej 
zgodne ze standardami międzynarodowymi.  


