OMANAS
Data

Pateikiamos informacijos apibendrinimas

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
10-20 Užbaigtos daugiafunkcinio žvejybos uosto Dukmos
specialiojoje ekonomineje zonoje (SEZAD) statybos.
Tikimasi, jog nauja infrastruktūra pagerins vaisių ir
daržovių, galvijų transportavimo sąlygas bei stiprins
turizmo plėtrą.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
10-09 „Alizz Islamic Bank“ pradeda islamiškųjų finansų
garsinimo iniciatyvą „ManarAlizz“. Bus pristatomas šios
nišos potencialas tvarios ekonomikos kūrime. Islamiškieji
finansai - stipriai auganti finansų sektoriaus industrija.

Informacijos
šaltinis
https://www.musc
atdaily.com/2021/
10/20/construction
-of-omans-largestfishing-portcompleted-induqm/
https://timesofoma
n.com/article/1077
73-alizz-islamicbanks-initiative-tointroduce-role-ofislamic-banks-insustainableeconomy

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali

10-29

informacija
„Lonely Planet“ reitinge 2022 m. Omanui skirta 7 vieta. https://www.oman
observer.om/articl
Tai yra aukščiausias rezultatas Artimuosiuose Rytuose.

e/1108867/features
/lifestyle/oman-islonely-planets-7thmust-visit-countryin-2022-number-1in-the-middle-east

Bendradarbiavimui MTEPI1

10-13

10-13

1

srityse aktuali informacija
Salalos laisvojoje zonoje patvirtinti sandoriai dėl žaliojo
vandenilio ir žaliojo amoniako išgavimo. „Cranmore
Partners and Energy Estate“ sudarytame vandenilio
investicijų patrauklumo tarptautiniame indekse Omanas
pateko tarp 25 patraukliausių šalių.
Dukmos specialiojoje ekonomineje zonoje (SEZAD)
drauge su JAV įmonėmis vykdomi maisto ir kitų siuntinių
gabenimo dronų technologija bandymai.

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperim entinė plėtra ir inovacijos

https://timesofoma
n.com/article/1079
80-agreementsigned-to-exploregreen-ammoniaproduction-insalalah;
https://timesofoma
n.com/article/1079
79-sezadconducts-droneexperiments-fordelivering-postaland-food-parcels

Pastabos

10-16

Salalos uostas („Port of Salallah“) drauge su „Maersk“
kompanija vystys naujus įvairiarūšius transporto
sprendimus.

https://timesofoma
n.com/article/1080
98-port-of-salalahpartners-withmaersk-to-launchnew-multimodaltransport-solution

10-27

Omanas jungiasi prie kosmoso pramonės šalių:
„International Space Conference“ renginio Dubajuje
metu, Omano kompanija „International Emerging
Technology
Company“
(ETCO)
pasirašė
bendradarbiavimo memorandumą su italų kompanija „DOrbit“.

https://www.musc
atdaily.com/2021/
10/27/omanenters-the-circuitof-spaceindustries/

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
10-25 Darbą pradėjo pirmoji gamykla sino-omaniečių
industriniame parke („Sino-Omani Industrial Park“).
Omanas tikisi pritraukti daugiau kapitalo ir investicijų.

Bendra ekonominė informacija
10-23 2021 m. rugpjūtį Omano prekyba su JAV sudarė 2 mlrd.
USD.

10-24

2021 m. rugsėjį užfiksuota 2,46% infliacija lyginant su
tuo pačiu laikotarpiu 2020 m.

10-24

Siekiant pritraukti TUI. patvirtinti migracijos taisyklių
pakeitimai užsienio investuotojams.

10-26

Prognozuojama, kad 2021 m. Omano BVP augs 2,1%, o
2022-2024 m. – vidutiniškai po 3,1%.

https://timesofoma
n.com/article/1084
66-first-factory-inchina-omanindustrial-city-atduqm-opens
https://timesofoma
n.com/article/1083
86-oman-us-tradetrade-reaches-2billion
https://timesofoma
n.com/article/1084
14-inflation-risesby-246-in-oman
https://www.oman
observer.om/articl
e/1108640/oman/r
op/changes-toresidencymultiple-entryvisa-rules-forforeign-investors
https://timesofoma
n.com/article/1085
36-omans-growthto-pick-up-asreformprogrammesaccelerate
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Logistika Omano
prioritetinė
industrija.
Transporto
inovacijų
vystymas gali
būti viena
dvišalio
bendradarbiav
imo sričių.
Galima
dvišalis
bendradarbiav
imas per
kosmoso
technologijų
vystymą,
atsižvelgiant į
naują
Lietuvos
narystę EKA.

