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Localizare
Sultanatul Omanului este localizat în Orientul Mijlociu, în vecinătatea Mării Arabiei, Golfului Omanului și
Golfului Persic, între Yemen și Emiratele Arabe Unite și acoperă o suprafață de 309500 km pătrați.

Structura adiministrativa
Omanul este împărțit în cinci regiuni (manatiq) și patru guvernate (muhafazat) respectiv: Ad Dakhiliyah,
Al Batinah, Al Buraymi, Al Wusta, Ash Sharqiyah / Az Zahirah, Masqat (Muscat), Musandam, Zufar
(Dhofar).

Clima
Deșert uscat, fierbinte, umed de-a lungul coastei; uscat și fierbinte în interior; muson puternic de sudvest (mai - septembrie) în sudul îndepărtat.
Populația
Conform ultimului recensământ, populația în sultanat numără 4,6 milioane locuitori din care 2 sunt
străini rezidenți.
Limba oficială
Limba oficială este araba. Engleza este utilizată în afaceri. Se mai vorbesc următoarele limbi: baluchi,
urdu și dialecte din India
Religia
Musulmani ibadhi 75%, musulmani sunni și shia 25%.
Sistemul juridic
Sistemul juridic îmbină prevederi ale dreptului anglo-saxon cu legea islamică.
Guvernul
Șeful statului: Sultanul și prim-ministrul Qaboos bin Said Al-Said (sultan din 23 iulie 1970 și prim ministru
din 23 iulie 1972)
Notă: Monarhul este atât șeful statului cât și șeful guvernului
Cabinet: Cabinetul este numit de monarh
Monarhia este ereditară, însă Consiliul de conducere al familiei determină un succesor din familia
extinsă a sultanului;
Prezentare generala
Omanul este un actor regional important, fiind membru al Ligii Arabe precum și al Consiliului de
Cooperare al Golfului (GCC), organism care mai include Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite,
Qatar și Bahrain.
Omanul este o țară cu venituri medii, cu o economie bazată în primul rând pe resurse limitate de
hidrocarburi, în ciuda câtorva recente descoperiri semnificative de gaze naturale. Petrolul și gazele
naturale au reprezentat aproximativ 70,3% din veniturile guvernului în anul 2016. Scăderea prețului
petrolului începând cu toamna lui 2014 a slăbit bugetul Omanului șia diminuat rezervele valutare.
Omanul a înregistrat o scădere a PIB-ului nominal de 5,1% în 2016. Sistemul financiar rămâne stabil,
sulanatul înregistrând un raport scăzut al creditelor neperformante.
În luna mai 2017, Standard & Poor's (S & P) a redus ratingul lui Omanului la BB + de la BBB-, cu o
perspectivă negativă.

Pentru a reduce deficitul, Ministerul Finanțelor a implementat o creștere a ratei impozitului pe profit de
la 12% la 15% și a eliminat mai multe scutiri de taxe. Ministerul Finanțelor a anunțat, de asemenea,
intenția de a introduce un impozit pe valoarea adăugată (TVA) și noi accize, în colaborare cu Consiliul de
Cooperare al Golfului (GCC). De asemenea, guvernul intenționează să vândă acțiuni deținute în 11
companiide stat prin lansarea de oferte publice inițiale (IPO).
Scăderea prețului petrolului a subliniat necesitatea de a accelera diversificarea economică și de a spori
rolul sectorului privat. Guvernul depune eforturi pentru a diversifica economia omaneză prin încurajarea
investițiilor străine, punerea în aplicare a unei strategii robuste pentru dezvoltarea întreprinderilor mici
și mijlocii (IMM), conceperea reglementărilor anti-trust, stimularea industrializării, construirea unei
infrastructuri moderne și extinderea privatizării. Omanul este interesat să atragă investiții străine, în
special în sectoarele industriale, de prelucrare a alimentelor, logistică, tehnologia informației, turism,
sănătate, pescuit și învățământ superior. Guvernul a stabilit drept obiective până în 2020 ca 81% din PIB
să fie realizat de sectorul non-petrolier, iar sectorul privat să reprezinte 91% din economie.
Pentru a-și diversifica economia, Omanul își reînnoiește infrastructura portuară de la Muscat, Duqm,
Sohar și Salalah, pentru a adapta facilitățile pentru turism, pentru a crește producția industrială și
exporturile și pentru a exploata locația strategică a țării în vederea creeării unui centru pentru
transportul internațional. Omanul a alocat 10 miliarde de dolari zonei economice libere Duqm și caută să
atragă până în 2022 încă 10 miliarde de dolari în investiții străine.
Potrivit Centrului Național de Statistică și Informare, investițiile străine directe (ISD) din sultanat, la
sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2016, au depășit 7,02 miliarde riali omanezi (18 miliarde USD).
Investițiile din sectorul privat, explorarea petrolului și a gazelor naturale au atras investiții străine de
peste 3.02 miliarde OMR (riali omanezi), în timp ce intermedierea financiară a asigurat ISD de 1.39
miliarde OMR. Marea Britanie se află pe primul loc în clasamentul investitorilor din Oman, cu o investiție
străină directă de 2.797 miliarde OMR, urmată de EAU cu 924.8 milioane OMR și Kuwait cu 396.1
milioane OMR.
Omanul a aderat la Organizația Mondială a Comerțului în 2000, este membru al Acordului privind
aspectele legate de comerț ale proprietății intelectuale (TRIPS) și a semnat în 2009 un acord de liber
schimb (ALS) cu SUA.
Provocarile pietei omaneze
O serie de constrângeri afectează comerțul și investițiile în Oman. Țara are o populație relativ mică și nu
există o piață de consum de mare valoare dincolo de zona capitalei Muscat. Această situație este
agravată de concurența intensă din partea Dubaiului, de centru global de tranzacționare și de sectorul
industrial bine stabilit din Arabia Saudită.
În timp ce Omanul este o piață atractivă pentru o serie de produse și servicii, uneori poate prezenta
provocări pentru firmele străine interesate de afaceri pe această piață. Există obstacole birocratice,
inclusiv eliberarea de vize și permise de muncă pentru lucrătorii străini, proceduri îndelungate de
înregistrare a companiilor și afacerilor din domeniul consultanței specializate și interzicerea drepturilor

de proprietate imobiliară pentru străini, cu excepția complexelor turistice integrate. Firmele care au avut
succes în Oman sunt de obicei cele cu experiență anterioară în Orientul Mijlociu sau au un reprezentant
sau filială deschisă în țară.
O preocupare deosebită a multor firme internaționale din Oman este procesul "omanizării", în care
guvernul stabilește cote pentru ocuparea forței de muncă omaneze pe baze sectoriale. Multe companii,
atât omaneze cât și internaționale, au constatat că unele cote sunt dificil de satisfăcut. Mai mult,
obținerea permiselor de muncă pentru noii muncitori străini poate fi o provocare. În ciuda eforturilor
guvernamentale considerabile de a înlocui lucrătorii expatriați cu cei omanezi, Omanul încă depinde în
mare măsură de forța de muncă din Asia de Sud și din alte zone. Numărul total al expatriaților
înregistrați în Oman în martie 2016 a fost de 2 milioane; aproximativ 45% din populație. Aproximativ
80% dintre lucrătorii expatriați au studii medii sau primare, iar majoritatea lucrează în domeniul
construcțiilor și proceselor de fabricație cu nivel scăzut de calificare. Companiile sunt încurajate să-și
îndeplinească cotele de omanizare, să aloce posturile de management către omanezi și să creeze
programe de formare pentru noii angajați, care pot fi costisitoare.
Oportunitățile pieței
Omanul oferă stabilitate, securitate, un climat investițional previzibil; respectarea principiilor pieței
libere, a drepturilor de proprietate și a statului de drept; accesul la capital, accesul facil la piețele
mondiale printr-o rețea modernă de infrastructură și angajamentul de a asigura respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală.
Al cincilea plan cincinal al sultanatului, care este ultimul din seria de planuri cincinale pentru ”Viziunea
2020”, vizează reducerea cheltuielilor nesemnificative pentru investiții în anumite programe și proiecte
cheie. Rolul sectorului privat este considerat a fi coloana vertebrală a planului, cu accent pe
parteneriatele public-privat (PPP). Proiectele identificate pentru PPP-uri sunt: Oman Rail, Portul Sultan
Qaboos, Portul Khasab, Zona logistică Sud Batinah, unele proiecte de pescuit, Zona economică Ad
Dhahirah și Portul Shinas. Guvernul a anunțat înființarea companiei Dezvoltarea Minelor din Oman, cu
un capital de 260 milioane USD, care va fi deținută inițial de vehicule guvernamentale de investiții,
ulterior urmând să fie lansată o ofertă publică pentru 40% din acțiuni.
În afară de diversificarea economică prin extinderea verticală a activităților dependente de petrol, al 9lea plan cincinal se axează și pe dezvoltarea sectoarelor non-petroliere precum producția, transportul și
logistica, turismul, pescuitul și mineritul. Ministerul Finanțelor (MF) a indicat că măsurile de
îmbunătățire a veniturilor non-petroliere ar putea include majorarea impozitului pe profit, limitarea
scutirilor fiscale, reglementarea scutirilor de taxe vamale și îmbunătățirea procedurilor de colectare a
impozitelor, inclusiv întărirea mecanismelor de audit și control, creșterea tarifele pentru vizele și
permisele de muncă, a comisioanelor pentru tranzacțiile imobiliare, taxelor municipalității pentru
înregistrările de leasing, taxele pentru înmatriculările de autoturisme și permisele de conducere.
Pe scurt, avantajele investiției în Oman includ:
• Situația macroeconomică stabilă
• Mediu prietenos pentru afaceri

• Națiune stabilă și sigură, într-o regiune volatilă dar strategică
• Investiții considerabile în infrastructură
• Forță de muncă educată și în mare parte bilingvă
• Localizarea geografică strategică în Strâmtoarea Hormuz și la intersecția Orientului Mijlociu, Africii și
Asiei
STRATEGIA DE INTRARE PE PIATA
• O prezență la fața locului în Oman este un avantaj.
• Relațiile personale sunt esențiale pentru găsirea și păstrarea unui bun partener local.
• Agenții locali sunt utilizați în mod obișnuit, dar nu sunt necesari.
• În general, acordurile și contractele necesită un timp semnificativ de desfășurare și o monitorizare
înainte de finalizare.
• Omanezii apreciază flexibilitatea în negocierile contractuale; orice concesii pe care le fac ar trebui să
fie îndeplinite cu o concesie de partea companiei străine, indiferent de mărimea acestei companii.
• Contractele guvernamentale durează multe luni, în unele cazuri, ani, înainte de a fi acordate.
• Importatorii trebuie să fie înregistrați la Ministerul Comerțului și Industriei, aspect care pot fi realizat
online prin sistemul ”Invest Easy” și pot fi membri ai Camerei de Comerț și Industrie din Oman.
• Importatorii / distribuitorii sunt cei mai frecvent utilizați în afacerile cu amănuntul.

Utilizarea agentilor locali
Companiile străine care doresc să-și distribuie produsele în Oman preferă adesea să folosească un agent
local. Agenții sunt deosebit de utili pentru contractele cu guvernul omanez datorită contactelor,
abilităților lingvistice și cunoștințelor culturale. Este încă dificil pentru firmele străine să obțină contracte
guvernamentale fără implicarea/utilizarea unui agent omanez care să identifice oportunitățile de
licitație. Ca și în alte țări din Golf, contactul regulat și personal cu agentul și partenerii locali este cheia
succesului în relațiile comerciale.
Producătorul sau furnizorul nu poate să rezilieze în mod unilateral contractul de agenție, cu excepția
cazului în care agentul respectiv încalcă nejustificat acordul. Legea Agențiilor Comerciale, care
guvernează acordurile de agenție, acordă, în general, compensații foarte mari pentru eșecul
"nejustificat" de a reînnoi contractul de agenție pe durată determinată, astfel că se recomandă
consultarea unui avocat în elaborarea unui astfel de acord. Agenții sunt încurajați să înregistreze
acordurile semnate cu firmel străine la Camera de Comerț și Industrie din Oman (OCCI). Agenții trebuie
să se înregistreze în scris (în limba arabă) la Agenția Agențiilor Comerciale din cadrul Ministerului
Comerțului și Industriei (MOCI). Agențiile pot fi neexclusive și mai mulți agenți pot fi implicați în
promovarea aceluiași produs sau servicii.

TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII
Companiile Al Nimr, GEC Expo și Omanexpo (cu un nou centru de conferințe) sunt principalii organizatori
ai expozițiilor și târgurilor locale și internaționale din Oman.
Omanul găzduiește în mod regulat târguri și expoziții care oferă oportunități bune de întâlnire cu
importatorii și distribuitorii. Întreprinderile mici și mijlocii care doresc să intre pe piața din Oman sunt în
mod special încurajate să participe la expozițiile sectoriale, ca mijloc eficient de prezentare a noilor
oferte și de conectare directă cu părțile interesate, potențialii clienți și factorii de decizie politică.
CONTRACTELE GUVERNAMENTALE
Toate proiectele și achizițiile majore pentru guvern sunt direcționate printr-un Consiliu independent de
licitații format din oficiali guvernamentali de rang înalt și un număr de aproximativ 40 de tehnocrați.
Comisia de licitație se bazează de obicei pe recomandarea unui consultant și a ministerului de achiziții
publice în atribuirea contractelor. Compania națională de petrol, Poliția, Diwanul Curții Regale,
Compania de telecomunicații din Oman și Ministerul Apărării, își constituie propriile consilii de licitație.
Anunțurile de licitație sunt publicate pe scară largă în ziarele locale și în buletinul oficial guvernamental.
Cererile de oferte sunt publicate în limba engleză și în limba arabă.
Licitația publică este obligatorie pentru toate achizițiile de peste 10.000 de riali oamezi (26.000 dolari)
ale ministerelor, agențiilor guvernamentale și companiilor publice. Ministerele pot atribui contracte prin
intermediul comisiilor interne de licitație pentru proiecte de până la 1.000.000 riali omanezi (2.600.000
dolari). Proiectele care depășesc această sumă trebuie trimise Consiliului independent de licitație, care
stabilește termenii de licitare, invitațiile de participare la licitații și selecția firmelor.
În funcție de activitățile lor, companiile se pot înregistra la Consiliul de licitație în oricare dintre
următoarele patru categorii:
1. Contractorii (înregistrați la Ministerul Comerțului și Camera de Comerț).
2. Birouri de consultanță sau firme.
3. Furnizori .
4. Institute de formare.
Un depozit temporar sub forma unei garanții bancare de la 1 la 3% din valoarea ofertei este obligatoriu
pentru participarea la licitație. Formularele de cerere de înregistrare indică reglementările privind
capitalul, angajații, infrastructura etc. necesare pentru clasificarea societăților în categorii diferite.
Fiecărui proiect îi este atribuită o cotă de ofertă în funcție de sector. De exemplu, un mare contract de
construcție poate solicita cerințe de capital mai mari pentru companiile care licitează. Contractele
atribuite prin intermediul Consiliului de licitație sunt conforme cu standardele și condițiile stipulate de
legislația omaneză, bazate pe standardul FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți).
Contractele sunt adesea, dar nu neapărat, atribuite ofertantului cel mai mic.
Ofertantul trebuie să locuiască în general în Oman sau să aibă un agent local menționat în ofertă.

Companiile străine pot participa la licitații:
1. În cazul în care comisia de licitație anunță o licitație internațională (tipică pentru proiecte mari de
infrastructură), companiile și instituțiile internaționale care nu sunt înregistrate în Sultanat pot participa
la aceasta cu condiția să se înregistreze în conformitate cu reglementările din Sultanat, într-un termen
maxim de 30 zile lucrătoare de la data la care compania este informată că a fost lansată procedura.
2. Pentru contractele guvernamentale, companiile străine pot înregistra o sucursală temporară pe
durata executării proiectului.
3. Multe companii internaționale aleg să stabilească un acord de agenție cu companiile locale. Acest
contract de agenție este înregistrat la Ministerul Comerțului și Industriei și agentul participă la licitație în
numele companiei străine.
Ofertanții sunt autorizați să fie prezenți la deschiderea ofertelor sau pot vizualiza procesul difuzat live pe
site-ul de Internet al Comisiei de Licitație. Anunțurile de atribuire a contractelor sunt publicate online.
Participanții la licitație sunt obligați să furnizeze o garanție de bună execuție (5% din valoarea
contractului).
PUNCTE DE ACCES AL MĂRFURILOR
Majoritatea mărfurilor destinate pieței omaneze intră prin portul Sohar, principalul centru de import /
export al Omanului, situat în apropiere de Muscat. Portul Sultan Qaboos din Muscat a fost folosit pentru
a gestiona majoritatea mărfurilor de pe piață, dar se transformă treptat într-un port pentru nave de
croazieră și turism. O infrastructură rutieră bine dezvoltată leagă aproape toate punctele din țară. În
plus, mărfurile pot intra pe uscat în Oman după ce sosesc în porturile din Emiratele Arabe Unite.
Portul Salalah, aflat la aproximativ 1000 de kilometri sud-vest de Muscat, în sudul Omanului, este
principalul centru de transbordare a containerelor de la Oceanul Indian. Maersk este principalul client al
portului și un acționar majoritar în compania Port of Salalah. Portul Salalah este singurul port între
Europa și Singapore, care poate găzdui nave container de tip ”S”. Portul Salalah va adăuga un nou
terminal pentru marfuri generale și unul pentru lichide care va crește capacitatea portului la 40 milioane
de tone de mărfuri și 5 milioane de tone de produse lichide în fiecare an. Zona de comerț liber adiacentă
și noul aeroport internațional au potențialul de a transforma Salalah într-un important centru
multimodal de marfă și de dezvoltare industrială.
Portul Sohar este al treilea port ca marime din Oman. Sohar este situat în afara Strâmtorii Hormuz și
este aproape de rutele aglomerate de transport din Golf. Prin intrarea în Golf prin Sohar, companiile
evită primele mari de asigurare percepute în mod normal pe navele care navighează în Golful Arabiei
Superioare. Portul Sohar se află în curs de expansiune, inclusiv prin construirea unui debarcader de mare
adâncime și a unui terminal pentru mărfuri vrac.
Guvernul mai are în vedere construirea unui mare port comercial la Duqm.
PROCEDURA IMPORTULUI
Pentru vămuirea mărfurilor importate în Oman sunt necesare următoarele:
• O copie acreditată a înregistrării comerciale și un formular de activitate sau o permisiune de import
dacă nu există un astfel de formular.

• O copie validă a certificatului de afiliere la Camera de Industrie și Comerț din Oman (OCIC).
• Un certificat valabil de la producător.
• O cotație valabilă.
• Liste de ambalare.
• Conosament.
• Un manifest al transportului (un document care conține o descriere detaliată a încărcăturii).
• O permisiune de eliberare de la agentul de expediere.
• O autorizație scrisă validă de la persoana responsabilă de vămuire.
• Completarea declarației de import și a formei de compensare și clasificare a mărfurilor în funcție de
sistemul de operare împreună cu alte documente solicitate de autoritatea vamală.
• Prezentarea de aprobări pentru mărfurile restricționate de la autoritatea responsabilă.
• Plata taxelor vamale necesare pentru valoarea totală a transportului, inclusiv mărfurile și asigurările
(CIF).
Toate importurile în Oman peste valoarea de 1.000 riali trebuie să fie însoțite de: o copie acreditată a
înregistrării comerciale; o copie a certificatului de afiliere la Camera de Comerț și Industrie din Oman
(OCCI); o factură comercială, un conosament sau o factură pentru căile aeriene; certificatul sau permisul
relevant pentru importurile restricționate și un certificat de origine pentru importurile preferențiale.
Pentru a accelera fluxul de mărfuri și pentru a-și promova porturile și aeroporturile, Omanul a simplificat
documentația privind vămuirea. Astfel, la 1 iunie 2015, autoritățile vamale au lansat în Portul Sohar un
sistem vamal electronic denumit "Bayan" sau "Fereastră unică" pentru a simplifica procesarea și
implementarea documentelor de import. Ministerul Comerțului din Oman a aderat la Acordul de
facilitare a comerțului al OMC pentru a coordona procedurile vamale între agenții. Implementarea
internă este în curs de desfășurare.
Începând cu anul 2004, Omanul a aplicat legislația Consiliului de Cooperare al Golfului privind carantina
veterinară și carantina vegetală. Importurile, exporturile și producția internă de plante și animale sunt
supuse inspecției de către departamentul de carantină al Ministerului Agriculturii și Pescuitului, care
examinează și emite certificatele sanitaro-fitosanitare pentru toate produsele agricole înainte de export.
Certificatele fitosanitare și permisele prealabile ale Direcției Generale pentru Dezvoltare Agricolă
(DGAD) sunt necesare pentru importul de semințe, plante, părți de plante și produse vegetale agricole.
Un certificat de sănătate și o autorizație prealabilă din partea Direcției Generale a Animalelor (DGAW)
sunt necesare pentru importurile de animale vii din toate țările, inclusiv țările CCG. Importurile de
produse alimentare de origine animală, inclusiv lapte și produse lactate, sunt inspectate de către DGAW
pentru a se asigura că acestea nu sunt contaminate și trebuie să fie însoțite de un certificat care să le
declare libere de radiație și dioxină. Toate loturile de marfă care sunt importate pentru prima dată sunt
analizate înainte de eliberare. Rezultatele sunt evaluate conform standardelor CCG și Codex
Alimentarius pentru a se asigura că produsele alimentare importate sunt sigure pentru consumul uman.

POLITICA DE INVESTITII STRAINE
Omanul caută în mod activ investiții străine și se află în proces de îmbunătățire a cadrului de
reglementare intern pentru a încuraja astfel de investiții. Instituția responsabilă de atragerea
investitorilor străini și dezvoltarea sectorului privat este Autoritatea Publică pentru Promovarea
Investițiilor și Dezvoltarea Exportului (Ithraa).
FACILITAREA AFACERILOR
Ministerul Comerțului și Industriei (MOCI) a creat un "ghișeu unic" pentru obținerea autorizațiilor
guvernamentale în condițiile în care procesul de aprobare pentru stabilirea unei afaceri poate fi lent, în
special în ceea ce privește acordarea autorizațiilor de mediu și acordarea vizelor pentru expatriați.
MOCI a revizuit definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Sultanat, în efortul de a îmbunătăți
fluxul de credite și de a oferi instruire și îndrumare eficientă antreprenorilor. Astfel, unitățile cu mai
puțin de cinci lucrători și vânzări anuale mai mici de 260.000 dolari sunt considerate micro întreprinderi;
entitățile mici sunt unități cu 5 până la 25 de lucrători și vânzări anuale de la 260.000 dolari la 1.300.000
dolari, în timp ce entitățile mijlocii sunt companii care angajează 26-99 de muncitori și au vânzări anuale
de la 1.300.000 dolari la 7.800.000 dolari.
PIAȚA DE CAPITAL
În Oman nu există restricții privind fluxurile de capital și repatrierea profiturilor. Străinii pot investi pe
piața de valori mobiliare din Muscat (MSM) atâta timp cât fac acest lucru printr-un broker autorizat.
Accesul la credite comerciale pentru finanțarea proiectelor de pe spațiu este deschis companiilor
omanezecu participare străină la capital.
SISTEMUL BANCAR
Sistemul bancar este solid și bine capitalizat, cu un nivel scăzut al creditelor neperformante și profituri în
general ridicate. Sectorul bancar din Oman include șapte bănci locale, nouă bănci străine, două bănci
islamice și două bănci specializate. Banca Muscat, cea mai mare bancă internă care operează în Oman,
are active în valoare de 27 de miliarde de dolari. Banca Centrală din Oman (CBO) este responsabilă
pentru menținerea valorii interne și externe a monedei naționale. Este, de asemenea, singura autoritate
de reglementare integrată a industriei serviciilor financiare din Oman. CBO emite reglementări și
îndrumări tuturor băncilor care operează în interiorul Omanului. Antreprenorii străini trebuie să dețină
o viză de ședere sau o înregistrare comercială din Oman pentru a deschide un cont bancar local și nu
există restricții pentru repatriere sau tranfserul de fonduri.
CURSUL DE SCHIMB
Oman nu are restricții sau cerințe de raportare privind mișcările de capital privat în/sau în afara țării.
Rialul omanez are o rată fixă de schimb față de dolarul SUA (1 USD = 0,3849 riali omanezi) nefiind
restricții ale schimbului valutar. Toate celelalte valute sunt mai întâi convertite în dolari, apoi în moneda
dorită. Omanul nu restricționează remiterea în străinătate a capitalurilor proprii, dobânzilor,

dividendelor, profiturilor sucursalelor, redevențelor, a taxelor de gestionare și de serviciu și a
economiilor personale.
FONDUL SUVERAN DE INVESTITII
Oman are două fonduri principale de investiții suverane: Fondul general de rezervă de stat al
Sultanatului Oman și Fondul de investiții din Oman. Majoritatea activelor fondurilor sunt investite în
străinătate, deși tranzacțiile și guvernanța lor sunt extrem de opace. Fondurile de investiții suverane din
Oman nu sunt obligate prin lege să publice un raport anual sau să prezinte documentele proprii pentru
un audit independent.
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ȘI INVESTIȚII PENTRU COMPANIILE STRĂINE ÎN OMAN
PESCUITUL ȘI ACVACULTURA
Guvernul omanez acționează pentru îmbunătățirea securității și producției alimentare, prin efectuarea
de investiții în agricultură, horticultură, acvacultură și pescuitul maritim. Numai în domeniul pescuitului,
guvernul își propune să crească producția de la 257.172 tone pe an în 2015 la 480.000 de tone pe an în
2020, creând astfel 20.000 de noi locuri de muncă în acest sector. Actualul plan cincinal prevede
obținerea de venituri de 1,9 miliarde dolari din activitățile de pescuit și prelucrare a peștelui până în
2020. Un proiect cheie îl reprezintă extinderea facilităților de pescuit din portul Duqm, unde sunt
prevăzute investiții de 100 milioane riali omanezi.
Omanul este poziționat ideal pentru pescuitul comercial, datorită liniei sale de coastă de 3165 km (care
oferă 380 de locuri de debarcare), o zonă economică exclusivă de 400.000 de kilometri pătrați, condiții
ideale de temperatură care să permită recoltarea a două cicluri de creveți pe an și o biodiversitate
bogată ( 1.000 de specii de pești și nevertebrate marine, inclusiv sardine, macrou, ton, homar, stridii și
abalone).
Ministerul Agriculturii și Pescuitului (MOAFW) estimează că acvacultura ar putea reprezenta o industrie
de 220.000 tone / 500-900 milioane USD până în anul 2030. Cu toate acestea, sectorul acvaculturii este
încă în curs de dezvoltare, existând doar o singură companie activă de piscicultură.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Acvacultura & Maricultură (crustacee cum ar fi creveți și abalone; moluște cum ar fi midii și pește cum
ar fi somonul);
Biotehnologie, inclusiv activități de cercetare și dezvoltare care utilizează ulei de pește;
Servicii de consultanță privind fezabilitatea și proiectarea fermelor de acvacultură;
Fabricarea hranei pentru pești;
Pescuitul și alte activități comerciale și agrement;
Prelucrarea și conservarea peștelui;
Dezvoltarea portuară
Cultivarea de perle

FRANCIZELE
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Jucării și jocuri, alimente și restaurante, activități pentru distracții și recreere, pregătire vocațională,
îngrijire personală și cosmetică, servicii de educație prin divertisment pentru copii.
Oportunități
Cu o populație tânără, în creștere și cu venituri medii, de peste 4 milioane de locuitori, Omanul a început
să înregistreze un apetit crescând pentru conceptele de vânzare cu amănuntul. Dezvoltatorii au investit
foarte mult în dezvoltarea de mall-uri și alte spații comerciale pentru a susține această cerere. În ultimii
ani s-a înregistrat o schimbare în structura cheltuielilor, pe măsură ce populația devine mai bogată, un
număr din ce în ce mai mare de indivizi cu venituri mari determinând o creștere a brandurilor de lux și
de modă prezente pe spațiu.
Compania AT Kearney a clasat Omanul pe locul 26 din 30 de țări în Indexul Global Retail Development
din 2015, ancheta anuală a firmei cu privire la industria comerțului cu amănuntul din țările în curs de
dezvoltare, cu vânzări anuale cu amănuntul de 11,9 miliarde de dolari și o rata anuală compusă de
creștere de 7,6%.
SECTORUL SĂNĂTĂȚII
Costul asistenței medicale publice din Oman este în continuă creștere, iar investițiile publice viitoare vor
trebui să continue să crească pentru a răspunde acestei cereri.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Produse farmaceutice, echipament medical și consumabile, aparate de radiografie și RMN, dispozitive cu
ultrasunete, echipamente chirurgicale, sisteme informatice de management, telemedicină, cursuri de
specialitate și formare de administratori de asistență medicală.
Oportunități
Piața omaneză oferă perspective solide pentru produsele de îngrijire a sănătății. Omanul se
concentrează pe îmbunătățirea facilităților și capacităților de diagnosticare. Ministerul Sănătății și-a
exprimat interesul pentru achiziția și implementarea de tehnologii pentru gestionarea informațiilor
medicale, ca parte a eforturilor de a standardiza operațiunile și de a stabili interconectivitatea între
spitalele din Oman și clinicile regionale.
Proiectele care ar trebui să fie puse în aplicare în timpul noului plan cincinal includ un nou spital în
Muscat, investiția fiind de 358 milioane dolari; un spital din Salalah, la o investiție de 122 milioane
dolari; și noi spitale în valoare de 142 milioane de dolari în Suwaiq, Mahout, Sinaw, Dhalkut și Al
Muzyunah.

Ministerul Sănătății a planificat înființarea și renovarea a șapte spitale, ca parte a celor 36 de proiecte
planificate pentru actualul plan cincinal din domeniul sănătății. Printre acestea se numără: 19 centre de
sănătate, un departament pentru tratarea tumorilor la Spitalul Regal, un centru național de cardiologie,
un centru național de diabet, un centru de cardiologie și o unitate RMN în Salalah, un centru de diabet în
Sur, reabilitarea spitalului Sultan Qaboos din Salalah (pentru tratamente ambulatorii), reabilitarea
Spitalului Khoula (pentru accidente și situații de urgență), stații de transmisie a energiei electrice pentru
Spitalul Regal, Spitalul Al Maziouna, Spitalul Dalkout, centrele de sănătate la Sarfit și Al Hashman și
modernizarea spitalului Khasab.
SERVICII LOGISTICE
În Oman există o piață semnificativă pentru a satisface nevoile de transport ale sultanatului, guvernul
concentrându-se pe sectorul logistic pentru a stimula diversificarea economică. În plus față de vehiculele
de pasageri, Omanul importă echipamente de construcții, pentru aeroporturi și porturi. Inițiativele de
investiții în infrastructură sunt reflectată și de intenția guvernului de a construi o cale ferată națională
care să lege Omanul de țările CCG. În prezent, se desfășoară construcția unui port industrial și de
transbordare în Duqm în același timp cu extinderea porturilor Salalah și Sohar. Construcția de drumuri
este o altă prioritate majoră a dezvoltării interne și regionale. Există, de asemenea, un efort de
îmbunătățire a infrastructurii de transport public din Oman prin implementarea unui sistem limitat de
autobuze, a unui serviciu de taxi guvernamental și a unui sistem ușor de cale ferată / metrou. În prezent,
multe din aceste proiecte sunt "în așteptare" sau întârziate din cauza conjucturii economice actuale.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Echipamente de construcții, autobuze, aeronave, echipamente de securitate/scanare cu raze X,
echipamente portuare (macarale, etc), soluții de control al accesului la porturi și soluții de securitate,
software pentru logistică, inginerie, management de proiect și servicii de consultanță.
Oportunități
În martie 2017, Oman Rail a anunțat că va lansa oferta pentru servicii de consultanță multifuncțională
care acoperă operațiunile și întreținerea, infrastructura, stocurile de material rulant, managementul,
facilitățile feroviare, sistemul de transport în masă și serviciile auxiliare pentru porturi.
Cheltuielile de infrastructură din ultimul deceniu în Oman au fost de 7 miliarde de dolari, fiind
concentrate pe cele trei porturi principale ale Sohar, Duqm și Salalah, obicetivul fiind dezvoltarea
sultanatului pentru a servi ca un centru global de transport maritim și logistică.
SECTORUL INDUSTRIAL
Potrivit Oxford Business Group, sectorul industrial din Oman a cunoscut o relativă stagnare in ultimii ani,
acesta crescând cu doar 0,4% in 2014 pentru a ajunge la o valoare de 8,3 miliarde de dolari. Eforturile
recente de stimulare a sectorului au inclus crearea unei ”scheme de valori adăugate în țară”, adresată în

special industriei petrolului și gazelor naturale, care vizează dezvoltarea conținutului local în domeniul
serviciilor energetice.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Furnizarea de tehnologii și materiale de fabricație în sectoarele chimice, materiale plastice și compozite,
producție alimente, manipularea materialelor, prelucrarea metalelor și mașini-unelte, oportunități de
formare profesională.
Oportunități
Fondul de Investiții din Oman (OIF) a achiziționat o participație de 40% la producătorul specializat de
piese auto din Italia, Sigit SpA, în ceea ce se crede a fi un precursor al creării unei industrii de fabricare a
automobilelor în sultanat.
Compania de rafinare a zahărului din Oman a planificat să înființeze prima rafinărie de zahăr din Oman,
în portul Sohar. Rafinăria va avea o capacitate anuală planificată de 700.000 tone, care va fi ulterior
extinsă la un milion de tone în termen de trei ani. Proiectul este planificat să fie construit în două faze,
de către China Light Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation, în urma
unui contract EPC în valoare de 250 milioane USD semnat în iunie 2015.
Producția de oțel și aluminiu a crescut în mod semnificativ în ultimii cinci ani, pe măsură ce noi facilități
au fost dezvoltate în proprietățile industriale ale sultanatului.
SECTORUL MINIER
Resursele minerale uriașe ale Omanului sunt încă relativ neexploatate, cu probabilitatea descoperirii
unor noi depozitele mari de metale și minerale industriale. Munții Omanului conțin depozite de metale
cum ar fi crom, cobalt, cupru, aur, plumb, magneziu, mangan, nichel, paladiu, platină, argint, vanadiu și
zinc. Industria minieră din Oman a atras interes din ce în ce mai mare atât din partea operatorilor
externi, cât și din partea celor locali.
Potrivit Oxford Business Group, sectorul minier al Omanului a cunoscut o crestere substantiala in ultimul
deceniu, contributia sa la PIB, în preturi curente, crescand de la 14,2 milioane de dolari in 2003 la 322,2
milioane de dolari in 2014, reprezentand o rata anuală compusă de creștere (CAGR) de 21,8%. În
septembrie 2014, a fost înființat un nou organism guvernamental, Autoritatea publică pentru minerit,
care să reglementeze sectorul.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Minerale metalice principale: cupru, crom, laterite, mangan
Minerale industriale și roci: calcar și marmură, dolomit, gips, nisipuri de siliciu și cuarț, argile și șisturi,
sare, cărbune, olivină, caolin, agregate.

Oportunități
Noua lege minieră ușurează procedurile și atragerea de investiții în acest sector. Proiectele cheie din
acest sector includ instalații de prelucrare și rafinare a minereurilor în zona industrială a portului Duqm.
PETROL ȘI GAZE NATURALE
Petrolul a fost forța motrice a economiei omaneze, odată cu începerea producției comerciale în 1967. Cu
toate acestea, prețurile scăzute ale petrolului au impulsionat firmele să-și îmbunătățească eficiența,
forțând mulți actori de pe piață să își reducă costurile, inclusiv forța de muncă. Pe lângă rezervele
modeste de petrol, Omanul are rezerve de gaze naturale, care pot juca un rol principal în alimentarea
creșterii industriale a sultanatului în următorii ani.
Omanul a investit masiv în tehnici de recuperare îmbunătățită a petrolului pentru a-și maximiza
rezervele și intenționează să obțină o producție zilnică de un milion de barili în următorii ani.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Servicii de foraj, tehnologie și servicii de fracturare hidraulică, echipamente de extragere a țițeiului,
dispozitive de îndepărtare a nisipului pentru țiței, cazane, prăjini de foraj, separatoare, arzătoare în
rezervoarele mobile, încălzirea conductelor pentru instalații de tratare a apei, alte tehnologii
îmbunătățite de recuperare a petrolului. Stații de gaze, conducte, linii de alimentare, puțuri,
compresoare, platforme și rafturi, operațiuni de suport.
Oportunități
Sectorul petrolier continuă să ofere unele dintre cele mai bune perspective pentru bunurile și serviciile
din exterior. O parte semnificativă a infrastructurii petroliere a țării este învechită, ceea ce oferă o piață
pentru conducte, capete de sondă, pompe și echipamente conexe. În plus, Omanul are o serie de
câmpuri mai vechi cu geologie complexă, iar prima explorare offshore a început recent. Ca rezultat,
Omanul are nevoie de o tehnologie avansată, cum ar fi analiza seismică 3-D pentru a facilita explorarea.
În sfârșit, există interes pentru sistemele informatice care pot monitoriza sondele de la distanță și
reduce costurile forței de muncă. Autoritățile de protecție a mediului din Oman caută echipament
avansat pentru a monitoriza și controla scurgerile de pe țărm, iar compania Petroleum Development of
Oman (PDO) a inițiat utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot (drone) ca un mijloc de impact redus pentru
monitorizarea câmpurilor.
În sectorul downstream, sunt dezvoltate noi rafinării și dezvoltări petrochimice la Duqm (230.000 barili
pe zi) și Sohar.
Omanul are peste 18 trilioane de metri cubi de rezerve de gaze naturale dovedite, iar guvernul
investește puternic în gazele naturale lichefiate. O creștere semnificativă a cererii de gaze a determinat,
de asemenea, o creștere a cererii pentru conducte, compresoare și pentru stații de pompare necesare
pentru sistemul de transport al gazelor.

SECTORUL ENERGETIC
Legea privind energia electrică din 2004 (Decretul regal nr. 78/2004) a stabilit Autoritatea pentru
Reglementarea Electricității ca entitate însărcinată cu reglementarea sectorului electricității. Conform
legii, producția de energie electrică este deschisă concurenței, în timp ce transportul și distribuția se află
sub monopolul companiei de stat Electricity Holding Company (EHC). Legea prevede, de asemenea, ca
toate proiectele noi de energie electrică să fie realizate de furnizori independenți de energie (IPP).
Compania de alimentare cu energie și apă din Oman (The Oman Power and Water Procurement
Company - OPWP) este singurul cumpărător de energie pentru toate proiectele IPP. Începând cu luna
decembrie 2014, au existat 12 IPP-uri importante, cu încă patru IPP care urmează să fie finalizate până la
finalul anului 2018.
Conform estimărilor OPWP, cererea de energie electrică este așteaptată să crească la aproximativ 9% pe
an, respectiv de la 5122 MW în 2014 la 9530 MW în 2021. Consumul de energie electrică se așteaptă să
crească de la aproximativ 25 TWh în 2014 la 47 TWh în 2021.
Compania de transport de energie electrică din Oman (The Oman Electricity Transmission Company OETC) a planificat cheltuieli de capital semnificative în următorii câțiva ani pentru a ține pasul cu
creșterea puternică a cererii de energie.
Procentul consumului de gaze naturale din sectorul de desalinizare a apei va crește de la volumul anual
actual de 6,7 miliarde de metri cubi până la 10 miliarde de metri cubi până în 2020, o creștere de aprox
50%.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Transformatoare și echipamente pentru rețeaua de energie electrică, echipamente de generare a
energiei electrice, turbine cu gaz, echipamente de transmisie și distribuție, software și sisteme de
control aferente, lucrări legate de proiectarea energiei solare.
Oportunități
Companiile specializate în construcția de centrale electrice, echipamentele de generare a energiei
electrice, operațiuni și procese pentru centrale electrice, pot identifica oportunități de afaceri pe piață.

APĂ ȘI GESTIONAREA APELOR REZIDUALE
Dezvoltarea și creșterea rapidă a populației au afectat resursele de apă ale Omanului , creșterea anuală
a consumului fiind de aproximativ 9,5% fapt pentru care există o cerere substanțială pentru tehnologii
de conservare a apei și proiecte de desalinizare. Salinitatea apelor subterane este o problemă tot mai
mare în zonele agricole costiere. Economia Omanului este încă dependentă în mare măsură de petrol,

iar tehnicile îmbunătățite de recuperare a petrolului necesită un consum și tratament substanțial al apei.
În general, Omanul folosește 8-9 barili de apă pentru fiecare baril de petrol extras.
Subsectoarele cu cele mai bune perspective
Echipamente de reciclare și epurare a apei, echipamente de desalinizare, managementul deșeurilor,
monitoare meteorologice, echipamente avansate de irigații, sisteme de monitorizare a calității apei,
sisteme de reciclare a apei reziduale, unități de clorinare, analizoare pentru calitate a apei, contoare
automate.
Oportunități
Companiile care pot furniza echipamente pentru irigații la scară mică pot valorifica numărului ridicat de
ferme mici din țară. Firmele cu experiență în desalinizarea, epurarea apelor uzate și epurarea apelor
reziduale pot găsi, de asemenea, oportunități, în special la lucrările în curs pentru realizarea de către
compania Haya Water a unui sistem de tratare a apelor reziduale de 1 miliard de dolari pentru zona
Muscat. Haya Water este responsabilă pentru conectarea a șase districte ale municipiului Muscat
(populație de aproximativ 1,15 milioane de locuitori) până în anul 2020 (2100 km de conducte) investiția
fiind de aproximativ 4,3 miliarde de dolari.
Guvernul omanez intenționează să ridice substanțial capacitățile pentru desalinizare a apei din țară,
pentru a răspunde cererii crescânde a gospodăriilor în următorii șase ani. Compania de stat Oman Power
and Water Procurement (OPWP), care este cumpărătorul exclusiv al energiei și apei desalinizate de la
producători independenți, a făcut pași importanți pentru creșterea capacității de desalinizare a
proiectelor independente de apă (IWPs) cu 123,6 milioane de galoane imperiale apă pe zi în următorii
șase ani.
Au fost semnate acorduri de proiect pentru înființarea unui număr de stații de desalinizare, care se află
în prezent în diferite stadii de dezvoltare și se așteaptă să intre în funcțiune începând cu anul 2019. Cea
mai mare dintre aceste instalații este stația de la Barka, faza a IV-a .

ADRESE UTILE
Reprezentarea diplomatică a României în Oman este asigurată de Ambasada României în Regatul
Arabiei Saudite
AMBASADA ROMANIEI
Regatul Arabiei Saudite, Riad, Al-Portocal Street, Villa No.8, King Fahad District
Tel: 00966 11 263.04.56
Fax:00966 11 456.99.85
E-mail: riyadh@mae.ro

BIROUL DE PROMOVARE COMERCIAL ECONOMICA - RIAD
TEL: 00966 11 263.04.56
E-mail: economicofficeromania@gmail.com

Sultanatul Oman
Portalul oficial pentru servicii guvernamentale al Omanului - www.oman.om ;
Consiliul Suprem pentru Planificare - http://www.scp.gov.om ;
Centrul Național pentru Statistică și Informații - http://www.ncsi.gov.om ;
Muscat Securities Market (Bursa din Muscat) - http://www.msm.gov.om ;
Camera de Comerț și Industrie Oman - http://www.chamberoman.com ;
Oman Development Bank - http://www.odb.com.om ;
Electricity Holding Company - http://www.ehcoman.com ;
Public Authority for Electricity and Water - http://www.paew.gov.om ;
Ministerul Finanțelor - http://www.mof.gov.om ;
Ministerul Comerțului și Industriei - https://www.moci.gov.om ;
Consiliul Independent pentru Licitații (Tender Board) - http://www.tenderboard.gov.om ;
Ministerul Agriculturii și Pescuitului - http://www.maf.gov.om

