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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ του ΟΜΑΝ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

Το Ομάν είναι η δεύτερη σε μέγεθος χώρα της Αραβικής Χερσονήσου και θεωρείται η πλέον 

φιλελεύθερη χώρα της περιοχής. Το Ομάν έχει επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο πολιτικής, οικονομικής 

και κοινωνικής σταθερότητας. Η παραγωγή πετρελαίου συνετέλεσε τα μέγιστα την θεαματική 

ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία 30 χρόνια, παρά την πτώση στην παραγωγή πετρελαίου των 

τελευταίων ετών. Καταβάλλεται προσπάθεια στροφής στο φυσικό αέριο λόγω των μεγάλων 

αποθεμάτων φυσικού αερίου που διαθέτει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδιωτικοποιήσεις και την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στους τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (λ.χ. 

ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός, ναυτιλία, μεταφορά τεχνογνωσίας), με αποτέλεσμα το Ομάν να διαθέτει 

ένα από τα πλέον ευνοϊκά θεσμικά πλαίσια για επενδυτές. Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, το Ομάν προσπαθεί να στραφεί τόσο προς ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή 

και αιολική) όσο και προς την πυρηνική ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη τον Ιούνιο του 2009 

σχετική συμφωνία με τη Ρωσία. 

              Το Ομάν μετέχει στην Ευρύτερη Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου του Αραβικού κόσμου (GAFTA) 

που οδήγησε στη σταδιακή άρση των εισαγωγικών δασμών από 1.1.2005. Ως μέλος του  Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου, το Ομάν μετέχει στην Τελωνειακή Ένωση των χωρών μελών του. Το 

Σουλτανάτο του Ομάν εντάχθηκε στον ΠΟΕ το Νοέμβριο του 2000, ενώ δεν είναι μέλος του OPEC. 

Επίσης μετέχει στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, στην Τράπεζα Ισλαμικής Ανάπτυξης και στην 

περιφερειακή οικονομική συνεργασία 19 χωρών Ινδικού Ωκεανού. 

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 
  2010 2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) €3.360.981 €5.426.079 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) €4.270.841 €4.624.670 

Εμπ. Ισοζύγιο (Χ-Μ) - €909.860 €801.409 

Τα κυριότερα εξαχθέντα προϊόντα μας, τo 2011,είναι: Ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία, 

αύξηση 341,27% έναντι του 2010, Έπιπλα από ξύλο, Τεμάχια σκελετών για οικοδομές, αύξηση 

12.276,11% έναντι του 2010, Οξέα νεουκλεϊνικά, αύξηση 109,53% έναντι του 2010, Χαρτί, Κράματα 

αργιλίου, αύξηση 8.381,31% έναντι 2010, Συσκευές φωτισμού, αύξηση 936,58% έναντι του 2010, 

Φάρμακα, αύξηση 124,16% έναντι του 2010.  

Οι εισαγωγές μας από το Ομάν, το 2011, αφορούν σε: Κράματα αργιλίου κατεργασμένα, αύξηση 

325,5% έναντι του 2010, Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, μείωση 38,08% έναντι του 2010 

και φάρμακα, αύξηση 577,97% έναντι του 2010.  
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Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει μικρή αύξηση των εξαγωγών μας ως προς το 2010. Επισημαίνεται, 

εντούτοις, η βάσιμη πιθανότητα οτι οι πραγματικές εξαγωγές μας προς Ομάν είναι διαχρονικά 

μεγαλύτερες αλλά καταγράφονται ως εξαγωγές στα γειτονικά ΗΑΕ, εμπορική πύλη εισόδου και κέντρο 

διανομής στην περιοχή του Κόλπου. 

Ως προς τις εισαγωγές μας, το μικρό έλλειμμα των €0,9 εκατ. στο εμπορικό ισοζύγιο του 2010 

μετατράπηκε σε μικρό πλεόνασμα €0,8 εκατ. το 2011. 

Υφίστανται δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, τόσο στον τομέα του εμπορίου, όσο και των 

επενδύσεων, καθώς το Ομάν, διαθέτει καλές προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένων των έργων υποδομής 

που λαμβάνουν χώρα (κατασκευές/επεκτάσεις λιμένων, δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου κ.λ.π.), 

αλλά και της ενοποίησης της αγοράς του με εκείνες των υπολοίπων χωρών μελών  G.C.C.Η δε εγχώρια 

αγορά, έχει καθαρά δυτικές καταναλωτικές συνήθειες και διαθέτει αξιόλογη αγοραστική δύναμη.  

 

 


