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ETT AXPLOCK AV AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH INFORMATION  

I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (MENA) nr. 2018-01 
 

BAHRAIN – VÄXER SNABBAST I GCC 
 

 
 

Bahrains BNP inom non-oil ekonomin steg med 4,8 % de första 9 månaderna 2017 och de 
är därmed bäst i GCC (Saudi Arabien, Förenade Arab Emiraten, Kuwait, Oman, Qatar, 

Bahrain)  
 

KUWAIT – BNP TILLVÄXT 2018 
 

 
 

BMI Research beräknar att Kuwaits BNP ska bli +3,5 % 2018.  
Förutsättning är att oljepriset håller sig på dagens nivå. 2017 blev BNP -1,1 %. 
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OMAN – SNÖ PARK PROJEKT 

 

 
 

En 5600m2 stor snö park ska byggas på 3:e våningen i det pågående Mall of Muscat 
projektet, vilket ska vara klart i slutet av detta år. Al Jarwani Group är byggherren. 

 
FÖRENADE ARAB EMIRATEN – DUBAI – DEIRA MALL PROJEKT 

 

 
 

Byggherren Nakheel skrev nyligen kontrakt med byggfirman United Engineering 
Construction (UNEC) att börja bygga Deira Mall på en av de 4 öarna i Deira Islands 
projektet. Kontraktsvärde: SEK9 miljarder. Byggstart: Q1 2018. Färdigställt: 2021. 
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OMAN – BNP TILLVÄXT 2018 
 

 
 

Enligt en rapport ifrån BMI Research beräknas Omans BNP bli +3,4 % 2018. En ökning 
från +0,7 % 2017. 

 

SAUDI ARABIEN – NY KONKURS LAG 
 

 
 

 Saudi Arabiens kabinett har godkänt en ny lag, vilken tillåter konkurs. Det har dock 
inte meddelats när den ska träda i kraft. Den nya lagen är ett stort steg att göra Saudi 

Arabien mer attraktivt för utländska investerare. 
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SAUDI ARABIEN – FÖRBÄTTRING FÖR KVINNOR 
 

 
 

Kvinnor i Saudi Arabien kan nu starta eget företag utan medgivande från sin make eller 
manlig släkting (pappa eller bror). Denna policy ändring är ännu ett steg i Crown Prince 

Mohammed bin Salman strategi att göra Saudi Arabien till ett modernare samhälle. 
Kungadömet har även nyligen erbjudit jobb möjligheter för 140 kvinnor att arbeta med 

passkontroll på flygplatser och gräns övergångar. Ca 107 000 ansökningar har kommit in. 
 

SAUDI ARABIEN – ANTI KORRUPTION AKTION 
 

 
 

Världens rikaste Arab Prins Alwaleed Bin Talal (bild ovan ifrån hotellet) blev nyligen 
frisläppt ifrån Ritz-Carlton hotellet, där han varit ”inspärrad” ihop med över 200 personer 

(prinsar, ministrar och ledande affärsmän) anklagade för korruption. De flesta har nu 
släppts efter att ha gjort eftergifter till staten i form av kontanter, egendom, värdepapper, 

kommersiella rättigheter m.m. 57 personer är fortfarande frihetsberövade. Staten har 
hittills fått in över SEK867 miljarder i eftergifter. (Se även mitt 2017-08 axplock). 
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SAUDI ARABIEN – NEOM CITY PROJEKT 
 

 
 

De första byggkontrakten har nu gjorts för att bygga 5 stora palats för kungafamiljer i 
Neom City mega projekt, vilket ska täcka ett område på 26 500km2 i nordvästra 

delen av landet vid Röda Havet (se mer info i mitt 2017-07 axplock). Saudis största 
byggfirma Saudi Bin Laden Group ska bygga ett av dom. De fick detta uppdrag av 

staten som ett tecken på statens support efter att BLGs styrelseordförande Bakr Bin 
Laden och flera familjemedlemmar, vilka varit arresterade för korruption, gjort en 

förlikning och blivit frisläppta. 
 

GULF LÄNDERNA (GCC) – FOOD & BEVERAGE MARKNADEN 
 

 
 

GCCs F&B sektor (produkt 70 % och service segment 30 %) beräknas öka med 7,1 % 
årligen och nå SEK1590 miljarder år 2021. Saudi Arabien utgör 50 % av marknaden, följt 

av FAE 31 % och Kuwait, som beräknas öka 9,6 % per år.  


