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3. Gospodarka 
  
 3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 

Sytuacja gospodarcza Omanu uległa w latach 2004-2008 znaczącej poprawie, głównie 
w wyniku wysokich cen ropy naftowej na rynku światowym (wzrost produktu krajowego 
brutto - PKB: 4,5% - 2004; 3,8% - 2005; 6,3% - 2006; 5,3% - 2007; 7,1% -2008), po okresie 
stosunkowo niskiej stopy wzrostu gospodarczego w latach 2002-2003 (2,3% - 2002, 1,9% - 
2003), co stanowiło źródło napięć społecznych, m.in. w rezultacie wysokiej stopy przyrostu 
naturalnego (3,5%) i bezrobocia. Wartość PKB w 2008 r. szacuje się na  56,3 mld USD, a 
według parytetu siły nabywczej - 67,5 mld USD (odpowiednio - 38 mld USD i  61,2 mld 
USD w 2007 r.). Wysokość PKB per capita przekroczyła 22 tys. USD (19 tys. USD w 
2007 r.).  Struktura PKB (szac. 2008 r.): rolnictwo i rybołówstwo – 2,1%; przemysł (łącznie z 
sektorem ropy  i gazu) - 47,8%; usługi – 36,6%. Dochody budŜetowe w 2008 r. wyniosły 
szac. 36 mld USD (w tym dochody z eksportu ropy naftowej i gazu - ok. 30 mld USD), a 
wydatki – 15 mld USD. BudŜet obronny tradycyjnie jest relatywnie b. wysoki i stanowi ok. 
11 % PKB. ZadłuŜenie wewnętrzne wynosi ok. 2,4% PKB (8,2% PKB w 2004 r.), a 
zagraniczne – 6,12 mld USD. Stan rezerwy walutowych jest oceniany na ponad 10 mld USD. 
Oman jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (ŚOH - WTO) od 2000 r. 

W sposób systematyczny od ponad 20 lat realizowana jest polityka tzw. „omanizacji” 
rynku pracy w celu ograniczenia bezrobocia wśród własnych obywateli oraz zmniejszenia 
zaleŜności od pracowników zagranicznych (stopa bezrobocia wśród rodowitych Omańczyków 
jest szacowana na ok. 15%). Zgodnie z 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. Rozbicie pracowników zagranicznych na 
poszczególne dziedziny sektora prywatnego przedstawia się następująco: budownictwo – 
294.322; handel hurtowy i detaliczny – 122,284; przetwórstwo Ŝywności – 84.121; pomoce 
domowe – 97.010; rolnictwo – 63.223; hotele i restauracje – 44.818; nieruchomości -  20.337; 
wydobycie minerałów – 14.254; transport i telekomunikacja – 11.965; rybołówstwo – 2.987 
osób. Władze Omanu nie publikują informacji nt. systemu wynagrodzeń zawodowych i 
przeciętnych płac w poszczególnych sektorach gospodarczych. W czerwcu 2008 r. ustalono  
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.  

Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki Narodowej Omanu wskaźnik inflacji 
osiągnął rekordowy poziom 11,4% w 2008 r. - najwyŜszy od 1991 r. W szczególności 
odnotowano wzrost cen Ŝywności - o 12,1 % oraz cen wynajmu nieruchomości - o 7,5 %. 
Według ocen władz gospodarczych Omanu niepokojące tendencje inflacyjne wywołane były 
wzrostem cen importowanych towarów w wyniku słabnącej pozycji dolara amerykańskiego 
(USD) i powiązanego z nim sztywnego kursu riala omańskiego (OMR) oraz zwiększonymi 
wydatkami rządowymi w ramach szerokich programów inwestycyjnych i związanego z tym 
boomu budowlanego, jak i rosnącymi kosztami transportu, powodowanymi wysokimi cenami 
paliw. Rosnący poziom inflacji w Omanie staje się nie tylko problemem gospodarczym, lecz i 
politycznym, czego przejawem stało się w ostatnich latach rozwaŜanie przez rząd Omanu 
moŜliwości ew. uwolnienia kursu OMR w stosunku do USD oraz wprowadzenie ustawowych 
ograniczeń poziomu wzrostu cen, zwłaszcza artykułów Ŝywnościowych na miejscowym 
rynku. W ramach walki z inflacją władze Omanu wprowadziły m.in. czasowe ograniczenie 
wysokości podwyŜek stawek czynszowych. 
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3.2. Tabela głównych  wskaźników makroekonomicznych. 
 

 Wyszczególnienie  2008 (szacunki) 
PKB wartość wg parytetu siły nabywczej (w mld USD) 67,5 
PKB nominalna wartość ogółem (w mld USD) 56,3 
PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej (w mld USD) 22 300 
PKB wartość nominalna na 1 mieszkańca (w USD) 21 000 
Tempo wzrostu PKB (w %) 7,1 
NadwyŜka budŜetowa (w mld USD)            - 2,1 
Relacja nadwyŜki finansów publicznych do PKB (w %)  3,7 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (w %) b.d. 
Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) (w %) 11,4 
Stopa bezrobocia (w %) 15 
Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD) 60 
Wartość łączna eksportu (w mld USD) 37 
Eksport ropy naftowej i gazu naturalnego  (w mld USD) 20 
Wartość importu (w mld USD) 23 
Relacja nadwyŜki na rachunku obrotów bieŜących bilansu 
płatniczego do PKB (w %)  

 
8,6 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 

 
2,4  

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 

 
0,570 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(inward) (w mld USD) 

 
5,878 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(outward) (w mld USD) 

 
1,519 

NadwyŜka na rachunku obrotów bieŜących bilansu płatniczego (w 
mld USD) 

 
4,866 

Rezerwy zagraniczne banku centralnego (w mld USD) 10 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki Narodowej Sultanatu Omanu; UNCTAD, MFW. 

 
3.3. Główne sektory gospodarki. 

 

Polityka przemysłowa 
Podstawą rozwoju gospodarczego Omanu jest wciąŜ eksploatacja ropy naftowej 

(zasoby - 5,5 mld b) i gazu naturalnego (zasoby - 850 mld m3), które dostarczają 48% PKB i 
ponad 90 % dochodów budŜetowych. Oman nie naleŜy do OPEC, jednakŜe koordynuje swoje 
wydobycie z zaleceniami tej organizacji. Rozpoznane zasoby ropy naftowej są znacznie 
mniejsze od sąsiednich państw regionu Zatoki, a jej wydobycie spadło według PETROLEUM 
DEVELOPMENT COMPANY (PDO - 60% własności państwowej) z ok. 1 mln b/d na 
początku obecnej dekady do 700 tys. b/d w 2005 r. Aktualny poziom wydobycia ropy 
naftowej wzrósł z 730 tys. b/d w 2007 r. do 750 tys. b/d w 2008 r. W związku z wysokim 
zapotrzebowaniem wewnętrznym w Omanie, eksport ropy spadł do poziomu 590 tys b/d w 
okresie I-X 2008 r. wobec 612 tys. b/d w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. Średnia cena 
sprzedaŜy omańskiej ropy naftowej wyniosła 103,87 USD za 1b, co oznaczało wzrost o 66,2 
% w stosunku do odpowiedniego okresu 2007 r. Minister ropy i gazu Omanu, Mohammad Al-
Remhi zapowiedział osiągniecie poziomu wydobycia ropy naftowej w wysokości 800 tys. b/d 
w 2009 r. w oparciu o nowe projekty i rozbudowę instalacji produkcyjnych na polach Harwel 
i Mukhaizna oraz Qarn Al-Alam. Ponadto, spodziewane jest odkrycie nowych złóŜ naftowych 
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na terytorium Sułtanatu Omanu. W celu osiągnięcia poziomu wydobycia ropy naftowej w 
wysokości 1 mln b/d do 2012  r. podpisano kontrakty z 4 firmami międzynarodowymi, 
których zadaniem będzie poszukiwanie nowych zasobów na szelfie kontynentalnym oraz 
zwiększenie wydobycia ropy naftowej w wyniku rozbudowy zdolności produkcyjnych 
istniejących pól naftowych. W okresie najbliŜszych kilku lat planowane jest poniesienie 
nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 10 mld USD na zwiększenie zdolności 
wydobywczych ropy naftowej i gazu naturalnego Władze omanskie planują równieŜ budowę 
(kosztem 4 mld USD) nowej rafinerii petrochemicznej w prowincji Al-Daqum, której 
zdolności produkcyjne mają wynosić 200-250 tys. b/d.  

Ropa naftowa jest eksportowana głównie do państw Azji: Chin – ok. 50%, Japonii –
19%, Korei Płd. – 16%, Tajlandii – 12 % i USA - 2,4%.  Rządowa firma Oman Oil Company 
(OOC) uczestniczyła we wspólnej  inwestycji z firmami rosyjskimi i kazachskimi w budowę 
rurociągu kaspijskiego (Caspian Pipeline Consortium - CPC), jednakze w listopadzie 2008 r. 
poinformowano o zakupie przez rosyjską agencję własności federalnej 
ROSIMUSHCHESTVO 7 % udziałów w tym konsorcjum, naleŜących do OOC. Według 
informacji nieoficjalnych, władze omańskie zdecydowały się na sprzedaŜ swoich udziałów w 
CPC ze względu na opóźnienia w planowanym przedłuŜeniu trasy tego rurociągu.  

Znacznie większe są zasoby gazu, które szacuje się na 846,5 mld m3, a wydobycie na 
ok. 24-25 mld m3 rocznie, z czego ponad 60 % podlega eksportowi. W załoŜeniach planu 
pięcioletniego na lata 2006-2010 władze omańskie przewidziały deficyt zaopatrzenia w gaz 
naturalny, w związku z czym podjęto decyzję o imporcie 2 mln m3 dziennie do czasu 
zwiększenia krajowej produkcji tego surowca. W szczególności planowane jest zwiększenie 
wydobycia gazu ze złóŜ Saih Rawl i Saih Nihayda oraz rozbudowa przetwórczych 
kompleksów przemysłowych w Sohar, Sur i Salalah. PDO ocenia, iŜ po zakończeniu budowy 
instalacji wydobywczych i zakładu LNG na złoŜu Kauther (odkryte w 2001 r.), będzie on w 
stanie przetwarzać dziennie 20 mln m3 gazu. LNG jest eksportowany głównie (90 %) do 
krajów Azji: Chin – 25%, Korei Płd.- 17,5 % i Japonii (12%). JednakŜe, rozpoczęcie od 
listopada 2008 r. (znacznie opóźnionych w stosunku do planowanych) dostaw gazu 
naturalnego z Kataru nie wystarczyło do zaspokojenia gwałtownie rosnącego 
zapotrzebowania miejscowego przemysłu i rynku konsumpcyjnego. Zgodnie z załoŜeniami 
pierwszego w regionie Zatoki trans-granicznego projektu gazowego, łączącego katarskie 
złoŜa "North Field" z ZEA i Omanem, emiracka firma DOLPHIN ENERGY dostarczać ma 
ok. 60 mln m3 gazu dziennie do Omanu. Rząd emiratu Abu Zabi posiada 51% udziałów w 
DOLPHIN ENERGY za pośrednictwem zarządzanej przez siebie MUBADALA 
DEVELOPMENT Co., a pozostałe udziały naleŜą - po 24,5 % - do francuskiego koncernu 
TOTAL i amerykańskiego OCCIDENTAL. W związku z utrzymującym się deficytem gazu 
naturalnego w Omanie przewiduje się przyspieszenie negocjacji z Iranem w sprawie 
rozbudowy do 2012 r. instalacji wydobywczych (kosztem 12 mld USD) na irańskim polu 
gazowym "Kish", a takŜe w zakresie innych wspólnych inwestycji, m.in. na  polu gazowym 
"Hengam" w Iranie i "West Bukha" w Omanie. Dwustronne porozumienie przewiduje 
irańskie dostawy w wysokości ok. 300 mln m3 gazu do Omanu, w tym na zaopatrzenie 
surowcowe omańskiego zakładu skraplania i spedycji eksportowej LNG.  

W ostatnich latach realizowana jest strategia prywatyzacji zasobów naturalnych oraz 
liberalizacji prawa handlowego i inwestycyjnego w celu przyciągnięcia kapitału 
zagranicznego i dywersyfikacji gospodarki (ok. 2020-2030 r. przewidywane jest wyczerpanie 
się znanych zasobów ropy). Podstawę rozwoju przemysłowego stanowi wykorzystanie 
zasobów gazu jako bazy surowcowo-energetycznej przemysłu petrochemicznego i 
metalurgicznego. Ponadto podejmowane są działania w kierunku przyciągnięcia turystyki 
masowej do Omanu i rozwoju sektora usług, zwłaszcza w transporcie morskim. Szczególną 
uwagę przywiązuje się do przyciągnięcia inwestycji zagranicznych w dziedzinie przemysłu, 
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technologii komputerowych i IT, turystyki oraz edukacji, w tym szkoleń zawodowych i nauki 
języka angielskiego.  

Władze Omanu zamierzają zainwestować ok. 5 mld USD w rozbudowę sektora 
produkcyjnego Ŝelaza i stali w najbliŜszych latach w celu zaspokojenia gwałtownie rosnącego 
zapotrzebowania krajowego, które - według ich szacunków - winno wzrosnąć do poziomu 1,1 
mln t w 2010 r. Firmy omańskie importują obecnie znaczne ilości wyrobów metalowych m.in. 
z Turcji, Chin, Tajwanu, Korei Płd., RPA, Indii, Ukrainy, Rosji, Polski, Arabii Saudyjskiej i 
Iranu. Prezes firmy Danube Building Materials FZCO (ZEA), Rizwan Sajan poinformował o 
planach zainwestowania ok. 13,6 mln USD w budowę nowego zakładu konstrukcji stalowych 
w m. Mabella w Omanie, który ma obsługiwać firmy miejscowe,  importujące dotychczas 
produkty metalowe za pośrednictwem rynku dubajskiego (ZEA).  
 Minister handlu i przemysłu Omanu, Maqbool bin Ali Sultan w czasie posiedzenia 
komitetu ds.  polityki gospodarczej Światowej Organizacji Handlu (ŚOH) w Genewie w dniu 
25.06.2008 r. stwierdził, iŜ jednym z głównych celów polityki ekonomicznej władz 
omańskich jest zmniejszenie zaleŜności od dochodów naftowych na drodze dywersyfikacji 
źródeł wpływów budŜetowych, w szczególności zmniejszenie udziału sektora węglowodorów 
w produkcie krajowym brutto (PKB) Omanu do poziomu 9% w 2020 r. Podkreślając, ze 
prywatyzacja stanowi jeden z kamieni węgielnych omańskiego programu rozwoju 
gospodarczego, wskazał on, iŜ początkowo sektor prywatny w Omanie  nie dysponował 
odpowiednimi zasobami finansowymi i kwalifikacjami do odgrywania aktywnej roli w 
rozwoju gospodarczym, dlatego zadanie to musiał realizować sektor publiczny, co uzasadnia 
znaczącą rolę sektora publicznego w gospodarce omańskiej. W tym kontekście wskazał na 
liczne zachęty inwestycyjne dla kapitału zagranicznego, włącznie z prawem 100% własności 
w projektach mających bezpośrednie znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Podatek 
korporacyjny zarówno dla firm zarejestrowanych w Sułtanacie Omanu, jak i zagranicą jest 
nakładany na niskim poziomie - około 12 % na przestrzeni ostatnich 5 lat. Rząd Omanu 
zawarł umowy o popieraniu i ochronie wzajemnych  inwestycji z szeregiem państw świata 
oraz dokonał rewizji swojego ustawodawstwa gospodarczego w zakresie kapitału 
zagranicznego i jego opodatkowania w kierunku zapewnienia większej swobody i 
elastyczności działania inwestorów zagranicznych. Władze Sułtanatu Omanu doceniają 
znaczenie prowadzenia otwartej gospodarki rynkowej i liberalnej polityki handlowej, jak i 
wprowadzania uregulowań prawnych odpowiadających wymogom handlu światowego.  
 
Polityka rozwoju regionalnego 

OŜywienie gospodarcze w Omanie w ostatnich latach spowodowało boom 
inwestycyjny w sektorze nieruchomości, zwłaszcza w regionach objętych rządowymi planami 
rozwoju przemysłu (strefa portowa Sohar) i turystyki (centrum nadmorskie w Azaiba i in.). 
Władze omańskie planują nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 12 mld USD na rozwój 
strefy przemysłowej w Sohar, gdzie rozpoczęto juŜ budowę nowej rafinerii oraz zakładu 
nawozów sztucznych (z udziałem kapitału indyjskiego). Ponadto przewiduje się w tej strefie 
m.in. budowę kombinatu metalurgicznego i kompleksu petrochemicznego oraz kolejnego 
zakładu produkcyjnego nawozów sztucznych; w skład międzynarodowego konsorcjum w celu 
budowy nowej walcowni rur weszły firmy: emirackie - Gulf International Pipe Industry, Gulf 
Investment Corporation i Al-Ghaith Holdings, oraz POSCO Steel Services & Sales Co. 
(Korea Płd.) i Golden Dunes Investments oraz ARQAN Group z Omanu. Planowany koszt 
inwestycji w wysokości 100 mln USD zostanie zabezpieczony przez Gulf International Bank 
(GIB), a wyposaŜenie techniczne dostarczone przez koreańską firmę MillTech. Zakładane 
moce produkcyjne na poziomie 250 tys.t rocznie mają w znaczącym stopniu pokryć 
zapotrzebowanie omańskiego przemysłu naftowego i gazowego, którego import wynosi ok. 
500 mln USD rocznie. Państwowa firma Oman Oil Company zawarła porozumienie o 
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współpracy (MoU) w rozbudowie przemysłu przetwórczego aluminium (w oparciu o 
surowiec z budowanej obecnie huty aluminium w Sohar) z konsorcjum omańskiej National 
Aluminium Products Company (NAPCO) i emirackiej Abu Dhabi Water & Electricity 
Authority (ADWEA).  

W ramach rozwoju regionalnego została w 2008 r. rozpoczęta budowa portu 
handlowego w miejscowości Duqum wraz ze stocznią remontową oraz rafinerii i elektrowni 
w regionie Wosta. Planowana jest budowa pierwszej w tym kraju stoczni remontowej wraz z 
dwoma suchymi dokami (o wymiarach: 410 m x 95 m oraz 410 m x 80 m) oraz powstanie w 
terminie do 2010 r. jednej z największych na świecie stoczni remontowych, zdolnej do 
obsługi tankowców klasy ULCC (Ultra-Large Crude Carriers) do 600.000 DWT, jak równieŜ 
budowa infrastruktury portowej wraz z wyposaŜeniem technicznym na powierzchni 1 mln m2. 
Głównym deweloperem portu Duqum została mianowana południowo-koreańska Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Company (DSME). W ramach realizacji I fazy tego 
projektu kontrakt (o wartości 500 mln USD) na budowę nadbrzeŜy i basenów portowych 
otrzymało konsorcjum omańskiej Consolidated Contractors Company i tureckiej Sezai Turkes 
Feizi Ltd., które podjęło prace przygotowawcze wspólnie z belgijską Jan De Nul Dredging 
Ltd. Minister gospodarki narodowej, Ahmed Macki oświadczył w końcu 2008 r., iŜ budowa 
(kosztem 1,8 mld USD) portu w Duqum będzie kontynuowana niezaleŜnie od globalnego 
kryzysu finansowego i spodziewanego w 2009 r. spadku dochodów naftowych Omanu,   

Władze Omanu planują takŜe rozbudowę przemysłowej strefy ekonomicznej portu 
Salalah w południowej prowincji Dhofar w Omanie, która przewiduje realizację czterech 
nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1,6 mld USD, w tym rozbudowę 
kombinatu OCTAL PETROCHEMICAL COMPANY i uruchomienie kolejnego zakładu 
produkcji nawozów sztucznych - DHOFAR NUTRITIOUS COMPANY.   

Plany rozwoju bazy turystycznej przewidują m.in. budowę kompleksów 
wypoczynkowych: „Blue City”, „Wave” „Yitti” oraz pola i klubu golfowego w Maskacie, jak 
równieŜ rozbudowę lotniska międzynarodowego w Seeb k. Maskatu w celu obsługi ruchu 
turystycznego, który wzrósł do ok. 1,5 mln osób w 2008 r., w tym ponad 50 % z sąsiednich 
krajów Zatoki. 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”). WaŜne znaczenie dla rozwoju turystyki ma planowana budowa sieci 
241 km dróg wzdłuŜ wybrzeŜy Omanu kosztem 965 mln USD. 

Pozostałe bogactwa mineralne Omanu to złoŜa miedzi, azbestu, złota, chromu oraz 
materiałów budowlanych, w tym złoŜa marmurów, piaskowca i gipsu, których eksploatacja 
nie jest jeszcze rozwinięta, dostarczając zaledwie 0,25 % PKB. W końcu 2008 r. rozpoczęto 
eksport piaskowca do Indii przez Majan Mining LLC - utworzona w 2006 r. w Dhofar spółka 
omańskiej ASG oraz indyjskiej Delta Oxide Pvt Ltd. i tajlandzkiej Energy Eastern Inc. Do 
uŜytku rolniczego nadaje się zaledwie ok. 1,2 % powierzchni kraju (pozostałe prawie 99 % to 
tereny górzyste i pustynie). Linia brzegowa Omanu liczy 3165 km długości. Rolnictwo i 
rybołówstwo dostarczają około 2,1% PKB. 40 % siły roboczej jest zatrudnione w rolnictwie 
(hodowla zwierząt, rybołówstwo), którego rozwój na bazie nowoczesnych technologii 
stanowić ma – poza turystyką i wybranymi sektorami przemysłu przetwórczego - podstawę 
dywersyfikacji gospodarki kraju.  
  

Inwestycje zagraniczne 
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ - FDI) w Omanie wynoszą 5,878 mld USD 
(według danych UNCTAD - World Investment Report 2008, brak szczegółowych statystyk 
omańskich). W 2007 r. (brak danych za 2008 r.) wpłynęło 2,377 mld USD BIZ (1,623 mld 
USD w 2006 r.). Największymi inwestorami zagranicznymi są: Zjednoczone Emiraty 
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Arabskie (szac. 1,5 mld USD), Korea Płd. (1 mld USD) i USA (675 mln USD). Oman jest 
równieŜ eksporterem kapitału - inwestycje zagraniczne wyniosły 570 mln USD w 2007 r., 
osiągając łączny poziom 1,519 mld USD (2007). Inwestycje zagraniczne dokonywane są za 
pośrednictwem rządowej firmy Oman Oil Company (OOC), głównie w przedsięwzięcia 
sektora ropy i gazu oraz produkcji energii elektrycznej i petrochemicznym, m.in. w ZEA 
(51% udziałów w spółce Oman Trading International - OTI, 30% udziałów w Gulf Energy 
Maritime - GEM), na Węgrzech (7% udziałów w MOL), w Hiszpanii (10% udziałów w 
centrum logistycznym oraz zakładzie regazyfikacji LNG, 6% udziałów w firmie 
petrochemicznej SEDA) oraz w Chinach (7,45 % udziałów w China Gas Holding -  budowa 
gazociągu i sieci dystrybucyjnej, 30% udziałów w Qingdao Lidong Chemical Co. Ltd.), Korei 
Południowej (30% udziałów w elektrowni Piyongtaek o mocy 1040 MW), Kazachstanie (20% 
udziałów w kaspijskim polu naftowym Dunga oraz 20% udziałów w polu wydobywczym 
ropy i gazu Kalamkas), Pakistanie (49% udziałów w budowanej elektrowni 225 MW w 
Lahore) i Tajlandii (1,12% udziałów w firmie PTT Chemical).  
  
Obroty handlu zagranicznego 

Obroty handlu zagranicznego Omanu wyniosły w 2008 r. szacunkowo ok. 60 mld 
USD, w tym eksport – 37 mld USD. NadwyŜka bilansu handlowego jest oceniana na ponad 
14 mld USD. Główne towary eksportowe to ropa naftowa i produkty petrochemiczne (95%) 
oraz wyroby metalowe, tekstylia oraz ryby i skorupiaki. NajwaŜniejszymi rynkami zbytu są: 
Chiny (26,8%); Korea Płd. (15,2%); Japonia (14,3%); Tajlandia (10,4%); RPA (7,7%), ZEA 
(6,3%), USA (4,3%) i Iran (4,1%).  Wartość importu sięga 23 mld USD, głównie maszyny i 
urządzenia oraz środki transportu; towary konsumpcyjne, w tym artykuły Ŝywnościowe. 
NajwaŜniejszymi dostawcami są: ZEA (26%), Japonia (14%), USA (5,6%), Niemcy (5,2,%); 
India (4,1%), W. Brytania (3,1%); Włochy (2%).   

Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Gospodarki Narodowej Omanu 
nastąpił 64,1 % wzrost omańskiego eksportu towarowego do wysokości 12,402 mld OMR 
(32,213 mld USD) w okresie I-X 2008 r. w stosunku do 7,556 mld OMR (19,626 mld USD) 
w analogicznym okresie 2007 r. Wzrost ten stanowił rezultat zwiększonego o 63 % eksportu 
ropy naftowej i gazu naturalnego z poziomu 5,775 mld OMR (15 mld USD) do wysokości 
9,414 mldOMR (24,453 mld USD) w powyŜszym okresie sprawozdawczym. Eksport poza-
naftowy wzrósł o 73,5 % do łącznej wysokości 1 692 mld OMR (4,395 mld USD) w okresie 
I-X 2008 r. w  porównaniu do 975,3 mln OMR (2,532 mld USD) odpowiedniego okresu 
2007 r. Odnotowano takŜe wzrost reeksportu o 60,6 % z poziomu 806,6 mln OMR (2,096 mld 
USD) do 1,296 mld OMR (3,366 mld USD). Głównym odbiorcą reeksportu z Omanu były 
ZEA - 808,2 mln OMR (2,099 mld USD), Iran - 136,4 mln OMR (353,2 mln USD) i Ukraina 
- 29,6 mln OMR (77,9 mln USD). Omański import towarowy w tym samym okresie wzrósł o 
47,4 % z poziomu 4,980 mld OMR (12,934 mld USD) do wysokości 7,339 mld OMR (19,062 
mld USD).  Głównymi eksporterami na rynek Omanu w  okresie I-X 2008 r. były ZEA - 
1,980 mld OMR (5,143 mld USD), Japonia - 1,095 mld OMR (2,844 mld USD) i USA - 
419,4 mln OMR (1,088 mld USD). 
  
Prognoza koniunktury gospodarczej  

Raport agencji ratingowej Moody's nt. sytuacji gospodarczej Omanu wraz z prognozą 
na 2009 r. podkreśla stabilne finansowe podstawy rozwoju tego kraju w 2009 r. niezaleŜnie 
od międzynarodowego kryzysu finansowego i spadku cen ropy naftowej na rynkach 
światowych. Agencja Moody's podtrzymała na 2009 r. swoją ocenę zdolności kredytowych 
Omanu w kategorii "A2" (podobnie jak m.in. w stosunku do Chile, Korei Płd. i Polski) 
wskazując, iŜ "znaczące rezerwy zagraniczne umoŜliwi ą władzom Omanu prowadzenie 
aktywnej polityki finansowej i pokrycie planowanego deficytu budŜetowego w 2009 r. bez 
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uciekania się do akumulacji zadłuŜenia w krótko i średnioterminowej perspektywie 
czasowej". Wg oceny tej agencji zasoby finansowe rządu omańskiego wraz z rezerwami 
zagranicznymi Centralnego Banku Omanu kształtowały się w końcu 2008 r. na poziomie 75% 
PKB przy jednocześnie niskim poziomie zadłuŜenia rządowego. Oczekiwane jest 
spowolnienie tempa przyrostu PKB w 2009 r. w wyniku  prognozowanego spadku cen ropy 
naftowej na rynkach światowych (w budŜecie na 2009 r. załoŜono średnioroczną cenę na 
poziomie 45 USD/1b). Jednocześnie, znaczącym wyzwaniem dla władz omańskich stają się 
rosnące koszty wydobycia  ropy naftowej, które wzrosły z  8 USD/1b w 2005 do 16 USD/1b 
w 2008 r. Raport agencji Moody's podkreśla pozytywny wpływ stabilności politycznej na 
niskie ryzyko inwestycyjne i pomyślne perspektywy rozwoju gospodarczego Omanu w 2009 
r.   
 

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym 

 
Stosunki z Unią  Europejską i Światową Organizacją Handlu 

Oman aktywnie uczestniczył w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy o wolnym 
handlu między Unią Europejską a Radą Współpracy Państw Zatoki (m.in. w ich trakcie strona 
unijna zgodziła się na przyznanie Omanowi znacznego kontyngentu na eksport tuńczyka;      
w grudniu 2008 r. poinformowano o jednostronnej decyzji RWPZ zawieszenia negocjacji 
umowy o wolnym handlu UE - RWPZ, której oficjalnym powodem był brak postępu w 
negocjacjach nad tzw. "zawieszającą” klauzulą polityczną (m.in. dot. praw człowieka i BMR). 
Oman jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (ŚOH - WTO) od 2000 r. 
 
Działalność Omanu na forum Rady Współpracy Państw Zatoki 

Głównym gospodarczym tematem 29-ego szczytu przywódców państw  
członkowskich RWPZ (GCC) w stolicy Omanu - Maskacie w dniach 29-30.12.2008 r. było 
pogłębienie integracji ekonomicznej poprzez zawarcie unii monetarnej i wprowadzenie 
wspólnej waluty państw RWPZ  do 2010 r.  Osiągnięto zgodność w sprawie wprowadzenia 
unii monetarnej w terminie do końca 2009 r., włącznie z ustanowieniem wspólnej rady 
pienięŜnej (Monetary Council) oraz utworzeniem banku centralnego RWPZ, nie przesądzając 
jednocześnie ostatecznej daty wprowadzenia do obiegu przyszłej wspólnej waluty (związane 
z tym wszelkie szeroko rozumiane aspekty techniczne mają stanowić kompetencje banku 
centralnego). Aspiracje do siedziby banku centralnego zgłosiły - według źródeł nieoficjalnych 
- Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar i ZEA. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w 
połowie 2009 r. Odnośnie wprowadzenia wspólnej waluty przyjęto formułę, iŜ "stanowić ona 
będzie kolejny etap integracji, który winien być realizowany według własnego 
harmonogramu". Na takie kompromisowe rozwiązanie miało znaczący wpływ stanowisko 
Omanu, który wielokrotnie oświadczał przed i w trakcie szczytu w Maskacie, iŜ nie przystąpi 
do porozumienia o wprowadzeniu wspólnej waluty państw RWPZ w planowanym terminie 
do 2010 r. Gospodarz szczytu - Sułtan Qaboos bin Saeed podkreślił w przemówieniu 
inauguracyjnym, iŜ  "krok ten nie jest konieczny w obecnym czasie i wymaga szerszego 
planowania".  Sułtan Qaboos wezwał teŜ do zacieśnienia współpracy regionalnej i 
międzynarodowej w celu przeciwdziałania skutkom obecnego światowego kryzysu 
finansowego, w tym m.in. poprzez znalezienie „koniecznej równowagi miedzy interesami 
państw producentów i konsumentów ropy naftowej w postaci stabilnych cen tego surowca, 
które nie powinny jednocześnie stanowić nadmiernego cięŜaru dla konsumentów oraz 
zagraŜać opłacalności produkcji, natomiast powinny gwarantować utrzymanie tempa rozwoju 
gospodarczego państw-producentów”. Podczas szczytu zdecydowano równieŜ o utworzeniu 
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komitetu ministerialnego mającego zająć się koordynacją działań dot. polityki cenowej na 
rynku naftowym. 


