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4. Dwustronna współpraca gospodarcza.  
 

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne 
Stosunki  dyplomatyczne  między  Polską  i  Omanem  zostały  nawiązane  w  1990  r.   

W czerwcu 1994 r. w Omanie przebywała delegacja MWGzZ pod przewodnictwem wiceministra 
M. Leśnego, która przekazała stronie omańskiej projekty trzech umów: handlowej, o wzajemnej 
ochronie inwestycji oraz o unikaniu podwójnego opodatkowania. W następnych latach, ze 
względu na kwestię przygotowań do członkostwa w UE strona polska nie wyraŜała 
zainteresowania kontynuacją rozmów zarówno ws. w/w umów, jak i w zakresie umowy lotniczej, 
co spowodowało, iŜ negocjacje w praktyce nie rozpoczęły się, a następnie zostały trwale 
„odłoŜone na półkę”. W 1999 r. w Omanie przebywała misja gospodarcza Centrum Promocji 
Handlu Zagranicznego w Katowicach. Sugestia zaproszenia do Polski misji gospodarczej Izby 
Handlu i Przemysłu Omanu została podjęta przez KIG dopiero w 2006 r. W grudniu 2006 r. 
przekazane zostało formalne zaproszenie w tej sprawie; strona omańska przesunęła organizację 
misji z VI 2008 na 2009 r., a na jej czele miał stanąć minister handlu i przemysłu Maqbool Bin 
Ali Bin Sultan (formalne zaproszenie zostało w ub. r. wystosowane przez wicepremiera W. 
Pawlaka), jednakŜe strona omańska wiąŜe wizytę na szczeblu ministerialnym z przygotowaniem 
do podpisania umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji oraz o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Od 2004 r. opiekę nad rynkiem omańskim przejęła Ambasada RP w Rijadzie. W 
grudniu 2006 r. został uruchomiony konsulat honorowy RP w Maskacie, a konsulem honorowym 
mianowany Mohammed Al-Barwani, właściciel i prezes firmy MB Holding Company LLC.  

 
4.2. Handel zagraniczny 
Polsko-omańskie obroty handlowe wzrosły wielokrotnie w latach 2004-2008 do poziomu 

126 mln USD (86,951 mln EURO; 6 mln USD - 2004), głównie w wyniku zwiększenia polskiego 
eksportu  do 120,276 mln USD (83,116 mln EURO; 4,3 mln USD - 2004), co sprawiło, iŜ Oman 
wysunął się na III miejsce wśród polskich partnerów handlowych w regionie Zatoki (po AS i 
ZEA), wyprzedzając m.in. Kuwejt. Eksportowano głównie ciągniki siodłowe oraz samochody 
cięŜarowe i dostawcze (ponad 55% polskich dostaw towarowych), urządzenia mechaniczne i 
elektryczne (29%), produkty miedziane i stalowe (12% całości eksportu), jak i produkty 
papiernicze (2%) oraz artykuły spoŜywcze (1%), w tym mleko w proszku i sery twarde oraz 
słodycze (m.in. "krówki"). Import wyniósł 5,708 mln USD w 2008 r. (3,834 mln EURO; 1,7 mln 
USD - 2004). Do Polski importowano głównie produkty przemysłu aluminiowego (48%) i 
stalowego (19,5%) oraz petrochemicznego (24%) i mineralnego (8,5%). Dodatnie saldo 
handlowe wynosi 114,567mln USD (79,282 mln EURO; 2,6 mln USD - 2004).   
 
Potencjalne dziedziny rozwoju handlu i współpracy gospodarczej:   

Rolnictwo i przemysł przetwórstwa Ŝywności oraz gospodarka wodna: dostawy narzędzi i  
maszyn  rolniczych  oraz  budowa  zakładów  przetwórstwa  rolnego; dostawy płodów rolnych i 
tusz zwierzęcych: wołowych i baranich; artykułów Ŝywnościowych, w tym mleczarskich, wędlin 
wołowo-drobiowych oraz przetworów warzywno-owocowych; budowa sieci nawadniających i 
stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. 

Przemysł surowców mineralnych, chemiczny i papierniczy: dostawy (do Polski) surowców 
mineralnych, zwłaszcza ropy naftowej i produktów petrochemicznych; wzajemne inwestycje w 
obiekty przerobu i dystrybucji produktów ropy naftowej oraz gazu ziemnego; usługi w zakresie 
poszukiwania złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego, budowa obiektów wydobywczych, linii 
przesyłowych i dystrybucyjnych; dostawy wyrobów chemicznych i kauczukowych, m.in. 
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wyrobów plastycznych, szklanych i ceramicznych, przędz włókien syntetycznych, opon 
samochodowych; dostawy produktów drzewnych i papierniczych, m.in. płyt pilśniowych i 
wiórowych oraz papieru gazetowego. 

Przemysł hutniczy: dostawy produktów stalowych oraz konstrukcji przemysłowych. 
Przemysł energetyczny: projektowanie i wykonawstwo obiektów energetycznych, linii 

transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych; dostawy wyposaŜenia 
energetycznego: kotłów, turbin, transformatorów, kabli itp.; dostawy silników i innych wyrobów 
elektrycznych, w tym oświetleniowych. 

Gospodarka morska: dostawy statków handlowych oraz rybackich i baz przetwórczych i ich 
wyposaŜanie; budowa i wyposaŜenie stoczni morskich, w tym remontowych; współpraca 
naukowo-techniczna przy projektowaniu nowych jednostek pływających oraz szkolenie kadry 
technicznej; usługi  w  zakresie  szkolenia personelu  pływającego. 

Przemysł maszynowy: dostawy pojazdów samochodowych i silników wysokopręŜnych; 
dostawy lekkiego sprzętu pływającego, m.in. jachtów i łodzi motorowych; dostawy narzędzi i 
aparatury elektrotechnicznej. 

Przemysł opakowaniowy: dostawy maszyn pakujących, m.in. do rozlewu wody pitnej; 
dostawy surowców, półproduktów i gotowych opakowań; usługi poligraficzne w zakresie druku 
opakowań i etykiet. 

Lotnictwo cywilne: dostawy samolotów i helikopterów dla celów sanitarnych, poŜarniczych i 
rolniczych. 

Ochrona zdrowia: dostawy sprzętu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego; 
zatrudnienie polskich lekarzy i pielęgniarek w szpitalach w Omanie; leczenie i rehabilitacja 
pacjentów omańskich w polskich ośrodkach ochrony zdrowia. 

Turystyka: współpraca między polskimi i omańskimi biurami podróŜy; wymiana 
zorganizowanych grup i turystów indywidualnych. 

 
4.3. Inwestycje (wzajemne). 
Oman prowadzi aktywną i zdywersyfikowaną politykę inwestycyjną, zarówno jeśli chodzi o 

inwestycje zagraniczne w Omanie, jak i inwestycje omańskie za granicą, charakteryzującą się 
otwartością na nowych partnerów zagranicznych. Warunkiem dostępu firm zagranicznych do 
omańskich zasobów gazu naturalnego jest znaczące (samodzielnie lub w konsorcjum z innymi 
partnerami) zaangaŜowanie kapitałowe w poszukiwania i eksploatację. Polskie przedsiębiorstwa 
mogą takŜe odegrać rolę dostawcy usług technicznych, sprzętu i personelu specjalistycznego, co 
wymaga z ich strony nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami omańskimi sektora ropy i 
gazu. Istnieje moŜliwość zainteresowania inwestorów omańskich, zwłaszcza Oman Oil Company 
(OOC - spełniającej rolę państwowego funduszu majątkowego) udziałem kapitałowym w 
planowanych inwestycjach sektora naftowo-gazowego w Polsce. Współpraca dwustronna 
mogłaby m.in. obejmować inwestycje w obiekty przerobu i dystrybucji produktów ropy naftowej 
i gazu naturalnego oraz usługi w zakresie poszukiwania złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego, 
budowy obiektów wydobywczych, linii przesyłowych i dystrybucyjnych.  

 


